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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 6/2011 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  1 de juliol de 2011 
Hora d’inici: 19:40 hores 
Hora d’acabament: 19:57 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS:            
 
En ESTEVE COSTA SALA 
Na ROSA GARDELL PALOL 
En JORDI LLONGARRIU CANAL 
En JOAN FONTDECABA TORRENT 
En LLORENÇ RIGAT MORERA 
En ESTEVE SURRIBAS XARLAS 
En ESTEVE GARDELLA BURCET 
 
 
Actua com a secretària de la sessió la Sra. Marta Arxé i Llagostera, secretària accidental del 
Consell Comarcal del Ripollès, que per delegació presta les funcions de Secretaria a 
l’Ajuntament de Llanars. També hi assisteixen la Sra. Remei Soldevila i Miranda, 
administrativa de l’Ajuntament i secretària delegada pel SAT del Consell Comarcal del 
Ripollès, i el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès a l’ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar els punts del següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Assignació del règim de sessions. 
3. Resolucions d'Alcaldia en matèria de nomenaments. 
4. Constitució de la Comissió Especial de Comptes. 
5. Nomenament de representants municipals a diferents entitats i organismes. 
6. Dedicació i remuneracions de càrrecs, indemnitzacions i assignació per assistència a les 

sessions plenàries. 
7. Horaris d'atenció al públic. 
8. Aprovació d’una operació de crèdit a curt termini per finançar una disponibilitat temporal 

de tresoreria. 
9. Proposta de festes locals per a l’any 2012 
10. Delegació de competències plenàries a l’alcaldia. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió extraordinària de constitució de la 
corporació, celebrada el dia 11 de juny de 2011. 
 
 
2. ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS. 
 
Atès que cal establir el règim de les sessions ordinàries del ple, competència que recau en 
el propi plenari, d’acord amb l’article 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i de 
règim jurídic de les entitats locals; 
 
Atès que en els municipis de fins a 5.000 habitants les sessions plenàries ordinàries es 
poden celebrar amb una periodicitat de fins a tres mesos, d’acord amb l’article 46.2 de la Llei 
de bases del règim local; 
 
El Ple adopta, per unanimitat, els acords següents: 
 
1. Establir les sessions ordinàries del Ple el tercer divendres de cada tres mesos, coincidint 

amb el tercer mes de cada trimestre, a les 19:30 hores. 
 
2. En cas que el dia preestablert de celebració sigui festiu, l’alcalde convocarà la sessió 

ordinària en la data que tingui per oportuna dins el mateix mes. No obstant, es mantindrà 
l’hora de celebració. 

 
 
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
3.1) Es dóna compte del decret d’alcaldia, de data 21 de juny de 2011, de nomenament 
de tinent d'alcalde. 
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA 
Nomenament de tinent d’alcalde 
 
Ateses les competències atorgades a l’alcaldia per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en relació al nomenament de tinent d’alcalde. 
 
Atès que aquesta corporació no té constituïda Comissió de Govern, el nombre de tinents 
d’alcalde no pot superar el terç del nombre legal de membres de la corporació, sense tenir 
en compte els decimals, d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Per tot l’anterior, 
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RESOLC 
 
1. Nomenar tinent d’alcalde a la regidora Sra. Rosa Gardell i Palol. 
2. Publicar aquest acord al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de la corporació. 
3. Donar-ne compte al ple en la propera sessió plenària. 
“...” 
 
3.2) Es dóna compte del decret d’alcaldia, de data 21 de juny de 2011, atribució 
d’àrees de gestió. 
 
“...”  
DECRET D’ALCALDIA 
 
Assumpte: Atribució d’àrees de gestió. 
 
Atès que per millorar l’eficàcia de la gestió de l'Ajuntament es creu convenient encomanar la 
gestió relacionada amb determinades competències d'Alcaldia, de conformitat amb els 
principis de funcionament de les administracions que recull l’article 3 de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Vistes les competències assignades a l’alcaldia i la possibilitat d’encomanar la gestió de 
determinades atribucions de l’alcaldia als de regidors de la corporació, d’acord amb els 
articles 21 i 23 de la Llei de bases de règim local. 
 
Vist el previst a l'article 15 de la Llei de procediment administratiu, el qual regula la 
naturalesa i règim legal de l'encomanda de gestió. 
 
RESOLC 
 
1. Encomanar les gestions relacionades amb les àrees de competències de l'alcaldia que 

es diran tots seguit en els regidors que també es diran: 
 

 Tasques Regidors 

Urbanisme i 
promoció econòmica 

- Disciplina urbanística 
- Serveis turístics 
- Mancomunitat Vall de Camprodon 
- Habitatge social  
- Indústria, tallers, comerços, activitats 
industrials. 
- Llicències d’activitats 

Jordi Llongarriu i 
Canal 

Economia i finances, 
Agricultura, 
ramaderia i Medi 
Ambient 

- Control econòmic – ingressos-despeses 
- Tramitació subvencions 
- Gestió dels comunals 
- Gestió ajuts agricultura (arranjament 
camins, abeuradors, passos 
canadencs,...) 
- Organització d’esdeveniments 
- Gestió de les aigües residuals 

Joan Fontdecava 
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- Gestió dels residus 
- Gestió del forest públic 
- ADFs 
- Agenda 21 

Serveis municipals, 
educació, serveis 
socials, cultura i 
esports 

- Serveis municipals (llum, carrers, espais 
públics, jardineria,.....) 
- Gestió aigües potables 
- Serveis socials 
- Festes 
- Escoles  
- Gestió dels locals socials 
- Gestió del consultori 
- Organització esdeveniments culturals 
- Gestió de l’arxiu documental 
- Noves tecnologies 
- Gestió de la junta del Ball 
- Associacions locals 
- Gestió dels equipaments esportius 
- Organització d’esdeveniments esportius 
i d’oci 

Rosa Gardell i 
Palol 

  
L'Alcaldia exercirà l’àrea de Governació i la resta de matèries no expressament 
encomanades. 
 
2. La durada de les encomanes serà igual a l'actual mandat i suposa la realització de totes 
aquelles activitats materials, tècniques i de serveis de cada competència afectada. En cap 
cas hi ha cessió de la titularitat competencial ni dels elements substantius del seu exercici.  
 
En tot cas la responsabilitat segueix essent de l'òrgan que encomanda qui ha de dictar els 
acords i resolucions de caràcter jurídic que donin suport a l'activitat encomanada.  
 
3. Publicar les anteriors encomanes de gestió al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de la 
corporació. 
 
“...” 
 
 
4. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan d’existència necessària i que estarà 
format per membres de tots els grups polítics de la corporació, en un nombre proporcional a 
la seva representativitat o en igual nombre però amb vot ponderat, d’acord amb els articles 
48.1.c) i 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El ple adopta, per unanimitat, l’acord següent: 
 
Primer.- Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes, els següents: 
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Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a a qui delegui 
Sr. Joan Fontdecaba i Torrent o regidor/a a qui delegui 
Sr. Llorenç Rigat i Morera o regidor/a a qui delegui 
 
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS ENTITATS I 
ORGANISMES. 
 
Atès que és necessari designar els representants de l’Ajuntament a diferents entitats o 
organismes,  
 
El ple adopta, per unanimitat, l’acord següent: 
 
Primer.- Designar com a representants de l’ajuntament a les entitats que es detallen, les 
persones següents: 
 
- Protecció civil i ADF Vall de Camprodon: Joan Fontdecaba i Torrent 
- Mancomunitat de la Vall de Camprodon: Jordi Llongarriu i Canal 
- Comissió de la Carta del Paisatge: Jordi Llongarriu i Canal 
- Comissió del Festival de Música de la Vall de Camprodon: Rosa Gardell i Palol 
- Societat Joventut Llanarenca: Sra. Rosa Gardell i Palol 
- Consorci Ripollès Desenvolupament: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
- ACM: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
- CILMA: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
- Consorci Alba Ter: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
- LOCALRET: Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
- CPEIN: Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
- CONGIAC: Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui 
 
L’alcalde és, d’acord amb la Llei reguladora de les bases del règim local, el representant de 
l’Ajuntament i ho serà en aquelles entitats no expressament atribuïdes. 
 
6. DEDICACIÓ I REMUNERACIONS DE CÀRRECS, INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIÓ 
PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS PLENÀRIES 
 
Atès que correspon al ple de la corporació la designació dels càrrecs que es podran exercir 
en règim de dedicació exclusiva o parcial, i de la determinació de les indemnitzacions que 
hagin de correspondre als regidors amb major dedicació, com a conseqüència de l’exercici 
d’encàrrecs de gestió de competències municipals, ja siguin pròpies de l’alcaldia o plenàries, 
així com de les dietes i desplaçaments que corresponguin i de les assistències a les 
sessions plenàries, d’acord amb l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local 
i de l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
El Ple adopta, per unanimitat, els següents acords: 
 
1. PRIMER. Mantenir l’actual règim previst a les Bases d’execució del pressupost, el qual 

consta de: 
1. D I E T E S:  
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A) MITJA DIETA. S’atorgarà en aquells casos en què: 

1.- Se surti al matí i la comissió de serveis acabi amb posterioritat a les 14.30 hores. 
2.- Se surti a la tarda i la comissió de serveis acabi amb posterioritat a les 21.00 
hores. 
IMPORT: 31,50 €. 

 
B) MANUTENCIÓ. S’atorgarà quan es surti al matí i no es torni fins després de les 

22.00 hores.  
IMPORT: 50 €. 
 

C) PER ALLOTJAMENT. S’atorgarà quan es pernocti fora de la residència habitual de 
l’interessat. 
IMPORT: 87 € 
 

D) DIETA SENCERA. S’atorgarà quan a més de pernoctar, l’interessat s’hagi vist 
obligat a dinar i sopar fora de la seva residència habitual. 
IMPORT: 137 € 

 
Per la percepció de l’import de la MITJA DIETA, no serà necessari aportar comprovant de 
cap tipus, llevat de la corresponent autorització del l’alcalde de l’Ajuntament de Llanars. 
 
En la resta de percepcions, caldrà aportar els respectius comprovants de la despesa feta i, 
en cap cas, es pagarà per un import superior al màxim assenyalat en les presents bases. 
 
2.  D E S P L A Ç A M E N T S:  
 
1. Indemnització per raó de serveis prestats mitjançant l’ús d’automòbils particulars: 

0,19€/km. 
 
2. Per la quantitat que ultrapassi els 0,19 €, s'aplicarà el corresponent percentatge de 

retenció en concepte d' IRPF que serà el de la nòmina de l’interessat. En el cas de no 
estar en nòmina, aquest percentatge serà del 15%. 

 
3. Per la resta de desplaçaments, serà l'import satisfet, que haurà de justificar-se 

degudament amb la corresponent factura i/o bitllet. 
 
Els imports assenyalats quedaran automàticament modificats si per disposició legal així es 
fixa. 
 
3. LIMITS 
 
S’estableix un límit màxim de 550 euros mensuals pels conceptes de dietes i 
desplaçaments. 
 
4. ASSISTÈNCIA A PLENS 
 
Es fixa la quantia de 30 euros per assistència a la sessió plenària 
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7. HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I DEL REGISTRE D’ENTRADA DE DOCUMENTS EN 
FORMAT PAPER. 
 
Atesa la potestat d’autoorganització dels ens locals, prevista a l’article 4.1.a) de la Llei 
reguladora de les bases del règim local i a l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, 
 
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords: 
 
PRIMER. L’horari d’atenció al públic serà el següent: 
 
Ajuntament: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores. 
 
Arquitecte municipal: Divendres de 16 a 18 hores. 
 
SEGON. El registre d’entrades de documents en format paper es regirà pel mateix horari 
que el d’atenció al públic.  
 
TERCER. Als efectes del còmput de terminis, i amb independència dels horaris del registre 
d’entrades de documents en format paper, els dies hàbils o inhàbils ho seran d’acord amb la 
normativa de procediment administratiu. 
 
L’alcalde explica que aquest és l’horari que ja hi havia. De tota manera explica que l’horari 
d’atenció al públic de tarda a la pràctica no es compleix, ja que si ve gent se’ls atén fins a les 
18.30, però es fixa aquest horari en previsió de reservar-se una hora i mitja diària per 
treballar. 
 
 
8. APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER FINANÇAR UNA 
DISPONIBILITAT TEMPORAL DE TRESORERIA. 
 
Vista la providència d’alcaldia de data 14 de maig de 2011, mitjançant la qual es posava de 
manifest la urgència d’atendre necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments 
ineludibles amb consignació pressupostària, i atesa la manca de liquidesa, Atès que es creu 
necessari formalitzar aquest tipus d’operacions de crèdit a curt termini, per salvar situacions 
temporals de manca de liquidesa, aquesta alcaldia proposa, concertar una operació de 
tresoreria a curt termini per import de 100.000,00 euros. 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 14 de maig de 2011, mitjançant el qual s’informa que 
serà necessari l’acord de ple de l’ajuntament de Llanars per l’aprovació de crèdit a curt 
termini d’import 100.000,00 €, i que l’ajuntament de Llanars té capacitat per afrontar, en el 
temps, les obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada. 
 
El ple adopta, per unanimitat, els acords següents: 
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1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per un import 
de CENT MIL EUROS (100.000,00 €), per finançar les necessitats transitòries de tresoreria, i 
les condicions econòmiques establertes en el punt anterior de la present part resolutòria. 
 
2. Autoritzar al Sr. Alcalde la signatura de quants documents siguin necessaris per l’execució 
d’aquests acords. 
 
3. Comunicar aquest acord al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’alcalde explica que la Generalitat, concretament del PUOSC, deu 150.000 € des de l’agost 
de 2010. Hi ha contractistes als quals s’ha pagat més d’allò que ha aportat la Generalitat, 
concretament 92.000 €. Es creu convenient no fer-los esperar més i, per això, es concerta la 
pòlissa de crèdit, per tal de no fer esperar més a la gent a la quals se’ls deuen diners. 
 
L’interventor delegat explica que la concertació de l'operació de crèdit a curt termini s'ha de 
cancel·lar com a data màxima a 31 de desembre de 2011.     
 
 
9 . PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012. 
 
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que estableix que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s'estableix que les 
dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels 
municipis; 
 
Atès que l'article 46 del RD 83/2001, de 28 de juliol, disposa que és el Ple municipal el 
competent per proposar les dues festes locals; 
 
Vista l'ordre del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, per la 
qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012; 
 
Vist que les festes locals han d'ésser dues i que no es poden escaure en diumenge ni en 
cap dels dies de festa oficials. 
 
Atès que la Festa Major de Llanars es celebra sempre el quart cap de setmana de setembre; 
 
El Ple adopta, per unanimitat, els següents acords: 
 
1. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació, com a festes locals del municipi de Llanars 
els dies 24 i 25 de setembre de 2012. 
. 
2. Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l'efecte corresponent. 
 
 
10.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PLENÀRIES A L’ALCALDIA. 
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Atès que l’article 3 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú fixa els principis a què es troba sotmesa l’actuació de 
l’administració, entre els quals hi ha el d’eficàcia. 
 
Atès que s’ha proposat al plenari la celebració de les sessions ordinàries amb caràcter 
trimestral s’entén òptim, per a la gestió amb major eficàcia dels assumptes de competència 
municipal, delegar a l’alcaldia aquelles competències del ple que legalment poden delegar-
se, d’acord amb el règim de competències i delegacions previst a l’article 21 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. 
 
El ple adopta, per unanimitat, els acords següents: 
 
PRIMER. Delegar a l’alcaldia les següents competències plenàries fixades a l’article 22.2 de 
la Llei reguladora de les bases del règim local: 
 
j. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en 
materias de competencia plenaria. 
 
k. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
m. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada 
ejercicio económico, exceda del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las 
de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
ñ. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 
 
q. Las demás que expresamente le confieran las leyes. 
 
SEGON. La delegació de les competències es dur a terme en la seva màxima extensió, 
incloent la facultat de dictar actes que afectin a tercers. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell 
d’anuncis de la corporació. 
 
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 19:57 hores i jo, com a 
secretària, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala      Marta Arxé i Llagostera 
Alcalde       Secretària comissionada 
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