
 

        
 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 8/2011 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  30 de setembre de 2011 
Hora d’inici: 19:30 hores 
Hora d’acabament: 20:45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS:            
 
En ESTEVE COSTA SALA 
Na ROSA GARDELL PALOL 
En JORDI LLONGARRIU CANAL 
En JOAN FONTDECABA TORRENT 
En ESTEVE SURRIBAS XARLAS 
 
EXCUSEN: 
 
En LLORENÇ RIGAT MORERA 
En ESTEVE GARDELLA BURCET 
 
 
Assisteixen la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i el 
senyor Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell Comarcal 
del Ripollès a l’Ajuntament de Llanars. 
 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, 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 el punt del següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4, Ratificació de decrets d'alcaldia 
5. Modificació del Pressupost 2011 
6. Aprovació del Pressupost i de la Plantilla de Personal per a l’exercici 2012 
7.  Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals pel 2012 
8. Formalització préstec a mig termini mitjançant la linia de finançament ICO a 
disposició dels ens locals 
9. Conveni de col.laboració entre els ajuntaments de Camprodon i Llanars per a 
l’aprofitament d’aigua 
10. Aprovació inicial  del Projecte per l’abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de 
Llanars 
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11. Acord per mostrar el malestar al Departament de Salut pel procés de 
reorganització de les urgències a la comarca del Ripollès 
12.  Moció en defensa del model educatiu i de la Llei d’Educació de Catalunya  
13. Donar suport a la moció de  l'Ajuntament de Fipoll en defensa del manteniment 
d'ambulàncies al Ripollès 
14. Seguiment de la gestió municipal 
15. Mocions, precs i preguntes 
 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El ple aprova, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, l’acta de la sessió anterior. 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió 
plenària: 
 
 

436 26/04/11 Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

Conformitat al text refós de la Modificació de 
les Normes Subsidiàries-modificació d’usos, 
materials 

507 
 

10/05/11 Mancomunitat de Municipis 
de la Vall de Camprodon 

Còpia de la carta tramesa al Departament de 
Presidència i al Departament de Salut per 
mostrar la preocupació sobre la possible 
disminució de serveis del CAP de Camprodon 

643 15/06/11 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Aprovació del Pla de polítiques de gènere del 
Ripollès 2011-2015 

681 23/06/11 Departament de Governació i 
Relacions Institucionals 

Informació pública del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya, any 2012 

711 29/06/11 Institut Català d’Energia Resolució de modificació de l’import de la 
subvenció per d’instal·lació de biomassa 

785 18/07/11 Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

Informe favorable per a la reconstrucció del 
mas Girbau del veïnat de Feitús 

852 02/08/11 Ajuntament de Ripoll Moció en defensa del manteniment 
d’ambulàncies al Ripollès 

868 03/08/11 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Manifest en relació a la reorganització del 
servei d’atenció continuada i a la supressió 
d’un ambulància al Baix Ripollès 

874 04/08/11 Ajuntament de Camprodon Acord de rebuig a la reordenació sanitària 
continuada a la Vall de Camprodon 

922 18/08/11 Ajuntament de Vilallonga de 
Ter 

Acord de rebuig a la reordenació de l’atenció 
sanitària continuada a la Vall de Camprodon 

927 19/08/11 Ajuntament de Molló Moció en defensa del manteniment del servei 
d’ambulàncies al Ripollès 

928 19/08/11 Ajuntament de Molló Moció de rebuig a la reordenació de l’atenció 
sanitària a la Vall de Camprodon 
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1004 13/09/11 Gerència Territorial del 
Cadastre 

Renovació de vocals de la Junta Pericial del 
Cadastre 

1008 14/09/11 Ajuntament de Campelles Suport a la Moció del Consell Comarcal del 
Ripollès sobre la proposta d'impuls del procés 
per a la declaració del parc natural de les 
capçaleres del Ter i del Freser 

 
 
Intervencions: En relació a la modificació de l’import de la subvenció de la caldera de 
biomassa, l’alcalde explica que l’ICAEN l’ha augmentat de 20.000€ a 50.000€. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al ple dels següents decrets d’alcaldia: 
 

26/04/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
26/04/11 Adjudicació definitiva instal·lació caldera de 

biomassa 
26/04/11 Ajut per a l’organització del 8è Torneig 

Germans Vila Riera de Futbol Base 
29/04/11 Ampliació d’horari per baixa per malaltia 
29/04/11 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 

projecte de Millora de l’accés del nucli de 
Llanars pel carrer Morer 

03/05/11 LLO-2011012, acabats interiors edifici parcel·la 
12 dels Sicars 

03/05/11 LLO-2011013, pas de formigó jardí de can 
Peretes 

03/05/11 LLO-2011014, repassar una terrassa i refer uns 
pilars al mas can Gaja 

06/05/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
06/05/11 LLO-2011015, escomesa telecomunicacions 

parcel·la 12 dels sicars 
11/05/11 LLO-2011016, pavimentació vorada davant 

finca Malavé a Espinalba 
13/05/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
13/05/11 Devolució part proporcional IVTM per baixa 

vehicle 
16/05/11 Contractació per substitució baixa per 

maternitat 
20/05/11 Acceptació de la subvenció del cost de les 

analítiques aigua 2010 
20/05/11 Subvenció per l’adquisició d’un nou vehicle 
20/05/11 Incentiu de productivitat 
24/05/11 Assabentat d’activitat ramadera innòcua 
24/05/11 Petició de manteniment i readaptació de l’actual 

punt telemàtic d’informació 
27/05/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
01/06/11 Aprovació de la 2ª certificació de l’obra de 
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millora de serveis urbans del carrer Conflent 
03/06/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
07/06/11 Sol·licitud de cessió del domini llanars.cat 
10/06/11 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra 

d’instal·lació de la caldera de biomassa (I fase) 
10/06/11 Adjudicació definitiva de les obres d’instal·lació 

de la caldera de biomassa (II fase) 
10/06/11 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra 

d’instal·lació de la caldera de biomassa (II fase) 
14/06/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
14/06/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
16/06/11 Delegació de competències d’Alcaldia 
17/06/11 Contractació peó manteniment piscina 
17/06/11 Adjudicació del servei de socorrisme de la 

piscina 
19/06/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
21/06/11 LLO-2011018, reurbanització de l’entrada de 

l’edifici de la comunitat 
28/06/11 LLO-2011020,  rehabilitació de la coberta d'una 

pallissa al mas el Pujol 
28/06/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
28/06/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
28/06/11 Llicència de primera ocupació de l’edifici al 

carrer la Plana, 11 (parcel·la 12 dels Sicars) 
30/06/11 LLO-2011019, construcció de cubículs i 

pavimentació a davant la quadra del mas Rifred 
05/07/11 LLO-2011021,  arranjament d’humitats i 

filtracions d’aigua al pàrquing 
05/07/11 Assabentat de l’activitat de moviments de terra i 

venda al detall de materials de construcció 
07/07/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
14/07/11 Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa en 

concepte de realització del concert inaugural del 
Festival de Música de la Vall de Camprodon 

14/07/11 Acceptació de la subvenció per a noves 
tecnologies 

14/07/11 Acceptació de la subvenció pel tècnic compartit 
de joventut 

18/07/11 Compareixença davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya 

19/07/11 Aprovació de la 1a certificació de la instal·lació 
de caldera de biomassa (II fase) 

21/07/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
22/07/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
22/07/11 Llicència de 1ª ocupació dels pisos 3-1 i 3-2 del 

carrer Catalunya 29 
26/07/11 LLO-2011024, rehabilitació de la coberta i un 

forjat al mas el Fort de Feitús 
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26/07/11 LLO-2011026, rasa de sanejament al passeig 
del Migdia, 6 

28/07/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
28/07/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
29/07/11 Canvi de destí del fons de subvencions 2011 
29/07/11 LLO-2011006, reconstrucció de la Masia del 

Girbau del veïnat de Feitús 
02/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
02/08/11 LLO-2011025, reparar la coberta de la cabana 

de la finca del carrer de la Font, 3 
02/08/11 LLO-2011023, construcció d’una nau per 

engreix de vedells i un femer al Mas La Moixa 
04/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
04/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
04/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
04/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
05/08/11 Inici d’expedient de licitació de l’obra 

d’instal·lació de biomassa fase III 
05/08/11 Devolució part proporcional IVTM per baixa 

vehicle 
09/08/11 LLO-2011027,  connexió a la xarxa de 

distribució de gas propà a l'habitatge del carrer 
Conflent, 11 

09/08/11 LLO-2011028, construcció d’un mur per evitar 
esllavissaments de terres i marcar els límits de 
la finca al camí de les Bassaganyes, 2 

09/08/11 Pròrroga llicència LLO-2011004,  per a repassar 
esquerdes i pintar façana de l’edificació del 
carrer Conflent, 5 

09/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
09/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
12/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
12/08/12 Autorització d’ús del Camp de Tir 
12/08/11 Aprovació de la 1ª certificació de l’obra 

d’instal·lació de biomassa (fase I) 
12/08/11 Delegació de funcions d’alcaldia 
20/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
21/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
25/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
25/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
26/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
26/08/11 LLO-2011029, remolinar una paret d’una 

habitació a l’habitatge del carrer de la Font 
núm.4 

26/08/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
05/09/11 LLO-2011031, acabats interiors de l’habitatge 

situat al carrer Serrat del Morer, 4 
06/09/11 Autorització d’ús del Camp de Tir 
06/09/11 LLO-2011030, arreglar degoters a la galeria de 
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Intervencions 
 
L’alcalde explica: 
 
 En relació a la caldera de biomassa. Adjudicades les tres fases, i un cop s’acabin 

les respectives obres, els edificis de l’Ajuntament, la Cooperativa i l’Escola ja 
disposaran de calefacció per biomassa. 

 
 En relació al fons de subvencions. L’import s’ha destinat a l’actuació de 

reconstrucció de l’escullera del riu que va cedir. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. Decret d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de Millora de l’accés 
del nucli de Llanars pel carrer Morer 
 
El ple ratifica, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, el següent decret: 
 
“…” 
Decret d'Alcaldia 
 
Atès que per decret d'alcaldia de 18 de març de 2011 s’adjudicà definitivament el 
contracte per a la realització de les obres de Millora de l’accés del nucli de Llanars pel 
carrer Morer a l’empresa Josep Vilanova, SA, pel preu de 101.058,41 €, IVA inclòs. 
 
Un cop feta la comprovació del replanteig l'empresa adjudicatària ha presentat el 
projecte de Pla de seguretat i salut en el treball, que ha estat informat favorablement 
per l’arquitecta municipal en data 29 d’abril de 2011 
 

la casa del carrer Major, 14 
06/09/11 Llicència de primera ocupació de l’edifici 

unifamiliar del carrer Quintà, 27 
06/09/11 Priorització de pagament de factures de festes 
16/09/11 Autorització d'ús del Camp de Tir 
16/09/11 Aportacions 2010 i 2011 
16/09/11 Autorització d'ús del Camp de Tir 
20/09/11 Adjudicació definitiva de les obres del projecte 

de construcció d'una caldera de biomassa, fase 
III 

20/09/11 LLO-2011032, reparació del teulat i  
manteniment de la cabana de fusta i WC annex 
situats a les Planes de Llanars 

20/09/11 LLO-2011033,  fer forats de ventilació d’una 
paret en l’habitatge de la Rossa propietat del Sr. 
Juli Ollé 
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D'acord amb el què estableix l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
sobre seguretat i salut en les obres. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
 
1. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra de Millora de l’accés del nucli de Llanars 
pel carrer Morer. 
 
2. Notificar el present decret al contractista. 
 
3. Comunicar el present decret al Departament de Treball i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l'efecte 
corresponent. 
 
4. Ratificar el present decret en la celebració del pròxim Ple. 
“…” 
 
 
5. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2011. 
 
- EXP. NUM. 4/2011 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A 2011 - 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes d’Intervenció i Secretaria,  el ple 
adopta per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació, els següents acords: 
 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit finançat mitjançant aplicació de 
romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/12/2010, en la forma i el 
contingut que es detalla en document - EXP. NUM. 4/2010 DE SUPLEMENT DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS 
PER A 2011 – que forma part integrant del expedient de modificació de pressupost 
exercici 2011 (EXP.4/2011). 
 
2.  Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis 
en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions 
i suggeriments. 
 
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el 
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions, 
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb 
certificat del secretari. 
 
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació 
d’Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis 
Territorials del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte 
legal oportú. 
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ANNEX 
 
- EXP. NUM. 4/2011 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A 2011 - 
 
1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA: 
 
1.A Romanent de tresoreria a 31/12/2010  101.713,28 €
 Incorporació de Romanents de crèdits no obligatoris 

Romanent de tresoreria disposat a la modificació 2/2011 
Romanent de tresoreria disposat a la modificació 3/2011 
Romanent de Tresoreria disponible 
Romanent de tresoreria disposat a la present modificació 
Romanent de tresoreria lliure a 30/09/2011 

 - 16.911,39 €
- 11.144,30 €
- 42.709,32 €

30.948,27 €
23.100,00 €
7.848,27 €

 
 
2. PARTIDES A INCREMENTAR: 
 
2.A. SUPLEMENTS DE CRÈDITS QUE S’ACORDEN: 
 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

 
CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ 
ACTUAL 

 
ALTA 

CONSIGNACIÓ
FINAL 

2011.1.151.21300 Manteniment maquinària, 
instal·lacions i utillatge 

8.000,00 6.000,00 14.000,00 

2011.1.155.21001 Conservació i reparació de 
vies públiques 

10.000,00 2.000,00 12.000,00 

2011.1.321.21200 Manteniment escoles 1.500,00 1.500,00 3.000,00 
2011.1.337.22710 Despeses sala de ball 3.000,00 2.000,00 5.000,00 
2011.1.414.21002 Recuperació de pastures 2.635,78 1.500,00 4.135,78 
2011.1.454.21000 Conservació de camins 909,90 4.000,00 4.909,90 
2011.1.920.21300 Manteniment, maquinària, 

instal·lacions i utillatge 
1.500,00 500,00 2.000,00 

2011.1.920.21600 Manteniment fax i ordinadors 2.000,00 1.000,00 3.000,00 
2011.1.920.22602 Publicitat i propaganda 1.500,00 800,00 2.300,00 
2011.1.920.48900 Aportacions, Associacions, 

ens i famílies 
3.500,00 2.100,00 5.600,00 

2011.1.942.46503 CEIN-Ripollès 100,00 1.700,00 1.800,00 
 TOTAL 34.645,68 23.100,00 57.745,68 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica les aplicacions corresponents s’augmenten amb romanent de 
tresoreria de l’any anterior per arribar a finals d’any amb garanties, deixant una 
quantitat al romanent. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
L’EXERCICI 2012 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2012, elevat a aquesta 
corporació en la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
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s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, junt amb la 
Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual en la nova nomenclatura establerta per l’Estatut Bàsic de la Funció Pública. 
 
Vist el resum del Pressupost per a l’any 2012, a nivell de capítols, que es detalla a 
continuació: 
 
Atès que el Pressupost per a l’exercici 2012 no presenta dèficit inicial; 
 
Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a 2012; 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la qual estableix 
que cal acordar les indemnitzacions corresponents als membres electes d'aquest 
Ajuntament; 
 
El ple adopta, per unanimitat dels presents que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació, els següents acords: 
 
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2012, junt amb les seves 

Bases d’Execució. 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
      

A. OPERACIONS CORRENTS 
 

 

1 IMPOSTOS DIRECTES 243.962,26 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 15.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 91937,33 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 135.989,09 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.717,00 
  

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 
 
491.605,68 

 
B. OPERACIONS DE CAPITAL 
 

 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 169.394,32 
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 
  

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 
 
169.394,32 

  
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
661.000,00 

 
PRESSUPOST DE DESPESES: 
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CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
 

A. OPERACIONS CORRENTS 
 

 

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 113.584,69 
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 219.596,06 
3 INTERESSOS 5.500,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 103.507,25 
  

TOTAL  OPERACIONS CORRENTS 
 
442.188,00 
 

 
B. OPERACIONS DE CAPITAL 
 

 

6 INVERSIONS REALS 196.812,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 22.000,00 
  

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 
 
218.812,00 

         
TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
661.000,00 

 
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 

personal laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2012. 
 
PLANTILLA DE PERSONAL PLACES VACANTS GRUP 
A) FUNCIONARIS 

Administració general 
Auxiliar administrativa 

 
Total plantilla personal funcionari 

  
 
1 
 
1 

 
 
0 
 
0 

 
 
C2 

B) LABORALS: 

Auxiliar administrativa 

Peó manteniment  

Personal de neteja 

 

Total plantilla personal laboral 

 

1 

2 

2 

 

5 

 

1 

1 

2 

 

4 

 

 

C2 

AP 

AP 

 

 

TOTAL GENERAL 6 4  
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3. Exposar al públic el pressupost pel termini de quinze dies i la plantilla de personal 
pel termini de 20 dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província i pels 
mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats 
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no 
s’haguessin presentat reclamacions. 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que s’aprova un pressupost auster, el qual només contempla, com a 
inversió, l’actuació a Espinalba. Explica que les despeses han de ser les estrictament 
necessàries ja que hi ha un dèficit d’ingressos i que és inevitable apujar determinats 
impostos i taxes. 
 
El regidor Esteve Surribas explica que, tot i reduir-se les previsions d’ingressos, caldria 
que la obtenció d’aquests, per part de l’Ajuntament, impacti el menys possible sobre 
els veïns vista l’actual situació de crisi. 
 
L’alcalde explica que la pujada és necessària per compensar la manca d’ingressos i  
poder continuar prestant els serveis. En relació a l’IBI explica que, tot i l’augment, el 
municipi es troba a la banda baixa respecte els municipis veïns. 
 
 
7.  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2012. 

El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. Quan es modifiquen les 
ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels 
preceptes afectats. 

En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

El document inicialment aprovat de les vigents ordenances municipals data de l’any 
1989, sens perjudici d’algunes ordenances aprovades més recentment.  

En aquest sentit, s’ha entès oportú adequar la redacció de les ordenances a l’actual 
normativa reguladora de les hisendes locals subsanant, d’aquesta manera, remissions 
a normativa ja derogada, a la vegada que s’aprofita per dur a terme la modificació de 
les quotes i tarifes d’aquestes. 

D’acord amb l’anterior, i amb la intenció de facilitar l’aplicació de les ordenances 
vigents, 
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El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 

PRIMER. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012, el text de les ordenances 
fiscals següents i ordenar la imposició dels tributs assenyalats en les mateixes: 

 

Número 
ordenança 
fiscal 

Ordenança 

1 impost sobre béns immobles 

2 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

3 impost sobre vehicles de tracció mecànica 

4 impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

5 impost sobre activitats econòmiques 

6 ordenança reguladora del règim de devolució d’ingressos indeguts 

7 taxa per expedició de documents administratius 

8 taxa per llicència d’ obertura d’ establiments, llicència, autorització, règim 
de comunicació i altres permisos municipals d’ activitats 

9 taxa per llicencies urbanístiques 

10 taxa de cementiri municipal 

11 taxa de clavegueram 

12 taxa per recollida d' escombraries i deixalles 

13 ordenança per serveis per espectacles o transports 

14 contribucions especials 

15 taxa pel subministrament d’aigua  

16 ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o 
per a l’aprofitament especial del domini públic local 

17 ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal 

SEGON. Derogar, amb efectes 1 de gener de 2012, les vigents ordenances fiscals. 
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TERCER. Publicar aquest acord al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí oficial 
de la província de Girona, durant un termini de trenta dies, als efectes que les 
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que 
tinguin per oportunes. 

QUART. En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació provisional s’elevarà a 
definitiva sense necessitat de nou acord, publicant el text íntegre de les ordenances 
fiscals al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell d’anuncis de la corporació. 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que les ordenances estaven disperses i amb referències legislatives 
derogades. S’ha fet un exercici d’actualització. 
 
 
8. FORMALITZACIÓ PRÉSTEC A MIG TERMINI MITJANÇANT LA LINIA DE 
FINANÇAMENT ICO A DISPOSICIÓ DELS ENS LOCALS 
 
Vist el Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol, en el qual s’aproven diferents mesures 
per reforçar la recuperació econòmica estatal. 
 
Atès que el capítol II del Reial Decret Llei 8/2011, mitjançant el qual es regula una 
nova línia de finançament ICO a disposició dels ens locals per tal de poder liquidar el 
deute que els municipis tenen pendents amb petites i mitjanes empreses. 
 
Atès que l’Ajuntament de Llanars te un deute amb l’empresa Josep Vilanova, SA per 
import de 40.000,00 €, corresponent al 46’60 % del import de la factura núm. C-
111/2010 de data 23/09/2010, que al 30 d’abril de 2011, es troba comptabilitzada com 
una obligació reconeguda, vençuda, liquida i exigible pendent de pagament. 
 
Atès  que l’ajuntament de Llanars te aprovada la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament de Llanars corresponent a l’exercici econòmic de 2010, en la forma que 
ha estat presentada per la Intervenció de Fons, i quin resum de RESULTAT 
PRESSUPOSTARI I DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2010, per Resolució 
d’alcaldia de data 9 de febrer de 2011. 
 
Atès que el volum capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini no 
excedeix el 75% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 2010 (darrer exercici 
liquidat); 
 
Atès que, d’acord amb l’article 52.2 del RDL 2/2004, l’òrgan competent per l’aprovació 
de l’operació de crèdit és el ple de l’Ajuntament, degut a que l’import acumulat de les 
operacions de crèdit a llarg termini concertades en el vigent exercici econòmic, inclosa 
la nova operació, supera el 10 % dels recursos de caràcter ordinari previstos en el 
Pressupost vigent,  
 
Vist l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament conforme a les obligacions inherents a 
l’operació. 
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El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una línia de finançament ICO a disposició dels ens 
locals per tal de poder liquidar el deutes pendents amb petites i mitjanes empreses de 
conformitat amb l’informe favorable d’intervenció sobre el compliment dels requisits i 
amb l’informe de la Tresoreria de la corporació en relació amb el compliment de l’ordre 
de prelació establert, per un import de divuit mil euros (18.000,00 €) 
 
Segon.- La relació identificativa i detallada de les certificacions i documents 
acreditatius de les obligacions pendents de pagament és el següent: 
 
- Certificació núm.  2 de l’obra “Plaça de l’Om” d’import total 85.831,05 €, amb un 
pendent de pagament del 46,60% (40.000,00 €) 
 
Tercer. Presentar davant del Institut de Crèdit Oficial la present sol·licitud. 
 
Quart. Autoritzar l’Alcalde President, Sr. Esteve Costa i Sala perquè comparegui 
davant de fedatari públic i signi els documents públics i privats que siguin necessaris 
per a la subscripció del contracte de préstec objecte del present acord, amb l’aprovació 
de la present operació del Institut de Crèdit Oficial. 

 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que el ple ja va acordar contractar una pòlissa de crèdit però no ha 
estat necessari contractar-la. No obstant, l’ajuntament té problemes per cobrar de la 
Generalitat les quantitats que es deuen. 
 
El crèdit ICO permetrà pagar les factures pendents. El crèdit s’ha de retornar a tres 
anys i es sol·licita per import de 18.000€. 
 
 
9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CAMPRODON 
I LLANARS PER A L’APROFITAMENT D’AIGUA 
 
El municipi de Camprodon té una de les seves captacions d’aigua a la Bona Font, que 
es troba dintre el terme municipal de Llanars. Aquesta captació habitualment té 
sobrant d’aigua que es perd i que es susceptible d’aprofitament.  
 
De les diverses converses mantingudes amb l’Alcalde de Camprodon per tal de arribar 
a un acord d’aprofitament d’aigües i per millorar la garantia de l’abastament, la 
optimització en l’ús de l’aigua i la seva qualitat sanitària s’ha arribat a la conclusió que 
beneficia a ambdós municipis la cessió dels excedents d’aigua. Es per això que s’ha 
redactat un conveni de col·laboració entre ambdós municipis. 

El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Camprodon i Llanars 
per a la cessió dels excedents d’aigües de les captacions. 
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2. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon. 
 
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret fora menester per a la signatura del 
conveni. 
 

Intervencions 
L’alcalde explica que el conveni va lligat amb l’actuació a Espinalba. El sobrant d’aigua 
de la captació de Camprodon anirà a la de Llanars i a l’inrevés. 
 
El regidor Esteve Sorribas demana si té cost pels ajuntaments. 
L’alcalde respon que no suposa cap cost pels ajuntaments. 
 
 
10. APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE PER L’ABASTAMENT D’AIGUA AL 
NUCLI D’ESPINALBA DE LLANARS 
 
Vist el projecte d’obra per l’abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars, 
redactat per l’Enginyera senyora Mireia Félix Castellanos, del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), per import de 176.677,06 €, IVA inclòs; 
 
Atès que l’obra es troba inclosa en la planificació del Pla d’Obres i Serveis de 
Catalunya, anualitat 2012, i vist l’interès en l’execució del projecte per la millora que 
suposarà de qualitat de vida dels veïns de Llanars; 
 
Atès que l’informe preceptiu dels serveis tècnics municipals acredita que el projecte 
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que 
hi són aplicables, i reuneix tots els documents i requisits que exigeixen l’article 124 de 
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, i els 
articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny;  
 
Atès que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), cosa 
que fan avinent, de forma expressa, els serveis tècnics, per imperatiu de l’article 17.2 
del RD 1627/1997; 
 
Atès que l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que 
consten en la relació detallada incorporada al projecte, per la qual cosa la competència 
per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 38 del ROAS, i 
l’Ajuntament actua en la seva doble condició d’expropiant i beneficiari; 
 
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –especialment quan 
aquests porten aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets– requereix la seva 
aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies 
i l’aprovació definitiva, segons l’article 37 del ROAS, i s’afegeixen, en el present 
supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació en curs, un dels 
quals s’ha de traduir en la notificació individual dels acords que s’adoptin a les 
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persones directament afectades que apareixen identificades en la relació detallada de 
béns i drets a expropiar;  
 
Atès que el projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31 del ROAS, una 
relació detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’expropiar; 

El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte per l’abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de 
Llanars, per import de 176.677,06 €, IVA inclòs; queda aprovada, alhora, en unitat 
d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen 
per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents 
acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les 
quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i 
ocupació.  
 
2. Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra abans indicat, així com la 
necessitat d’ocupació dels béns i drets que hi ha identificats en la relació detallada a 
què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i d’ocupació. 
 
3. Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació detallada de béns i drets que 
s’expropien i ocupen que en forma part– a informació pública, pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis publicats al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i 
drets que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau, 
el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns 
o drets esmentats o del seu estat material o legal. Cas que no es presentin 
al·legacions quedarà aprovat definitivament sense prendre cap altre acord i es 
publicaran els anuncis corresponents al BOP i DOGC. El projecte es podrà consultar a 
les oficines de l’Ajuntament, Pl. de l’Om 3, durant l’horari d’oficina, matins de 09:00 h a 
13:00 h i tardes de 15:00 h a 17:00 h. 
 
4. Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a 
expropiar que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i 
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa (en 
endavant, LEF) i 18 del seu Reglament (en endavant, REF).  
 
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que, dins 
dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, 
han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests béns o drets19 (ja 
sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada). Dins del 
mateix termini, els titulars de les finques objecte d’expropiació han de presentar, 
davant la corporació municipal, l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si 
escau, el certificat estès per la Gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 
50 i següents de la Llei estatal 13/1996, de 30 de desembre; amb l’advertiment que 
l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu 
l’article 54 de la Llei esmentada. 
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En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la 
paralització del procediment expropiador.  
 
5. Aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de prendre cap nou acord si 
durant el període d’informació pública no es formulés cap al·legació. No obstant, la 
seva aprovació definitiva queda condicionada a l’aprovació d’aquest projecte com a 
actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i/o a les modificacions 
substancials que s’haguessin d’introduir com a conseqüència d’aquest. 
 
6. Trametre dos exemplars del projecte al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que es construeix un dipòsit i la xarxa de distribució per Espinalba, 
amb una subvenció del PUOSC de 150.000€. 
 
El regidor senyor Esteve Sorribas demana on es construeix el dipòsit. 
L’alcalde respon que al costat de Can Mianjo i té un cost de 176.677,06€ IVA inclòs. 
 
 
11. ACORD PER MOSTRAR EL MALESTAR AL DEPARTAMENT DE SALUT PEL 
PROCÉS DE REORGANITZACIÓ DE LES URGÈNCIES A LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS 
 
El Ripollès ha expressat el seu rebuig a la reorganització del servei d’atenció 
continuada aplicada a la comarca pel Departament de Salut, des de diferents 
ajuntaments, institucions, partits polítics i altres entitats.  
 
El Consell d’alcaldes, en la seva sessió celebrada el dia 6 de setembre de 2011 va 
deixar constància de la sensació de desatenció que el Departament de Salut ha 
generat amb la comunicació d’aquesta decisió i del malestar per no haver utilitzat el 
Govern Territorial de Salut del Ripollès com a òrgan de debat amb el territori. 

El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 
 
Primer.- Expressar al Departament de Salut l’enuig per la manca de comunicació i, fins 
i tot, sensació de desatenció que les alcaldesses i alcaldes han tingut en aquest 
procés, en especial, des de la Vall de Camprodon. 
 
Segon.- Lamentar que el procediment seguit pel Departament de Salut hagi obviat 
l’òrgan de representació territorial que el mateix Departament va instar als ajuntaments 
i institucions del territori a crear, el Govern Territorial de Salut. Així mateix, lamentar 
que els Serveis Territorials de Salut a Girona encara no hagin contestat la petició de 
reunió d’aquest òrgan enviada pel president del Consell Comarcal del Ripollès a 
principis del mes d’agost passat. 
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Tercer.- Lamentar que la informació donada a mitjans agost a representants dels 
municipis des dels Serveis Territorials de Salut a Girona no s’hagi correspost a la 
realitat que s’ha esdevingut a principis de setembre, amb la retallada d’un dels dos 
metges de guàrdia que ha de cobrir les dues àrees bàsiques del Baix Ripollès, que 
comprenen 13 dels 19 municipis de la comarca. Això significa que només hi haurà dos 
metges de guàrdia per atendre les urgències de la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon 
i el Baix Ripollès en horari nocturn. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Salut, als Serveis Territorials de 
Salut a Girona, al Consell Comarcal del Ripollès, als Ajuntaments de la Vall de 
Camprodon i al Delegat de Govern a Girona, a fi i efecte que tinguin constància del 
malestar generat al territori pel procés seguit des de la Generalitat. 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que es fa saber el malestar per la manca de comunicación entre el 
Departament i els Ajuntaments afectats. La Generalitat no ha utilitzat els mecanismos 
que el mateix va crear “Consell territorial de salut”. 
 
 
12.  MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE 
CATALUNYA  
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un 
termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua 
vehicular, juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.  
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.  
 
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia 
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, 
de 1994 i 2010, que avalen el model català.  
 
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues 
llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de 
gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del 
castellà com a llengua d’ensenyament.  
 
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català 
com en castellà.  
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El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 
  
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.  
 
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un 
model d’èxit i cohesió social.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
 
13. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE  L'AJUNTAMENT DE RIPOLL EN DEFENSA 
DEL MANTENIMENT D'AMBULÀNCIES AL RIPOLLÈS 
 
Vista la Moció en defensa del manteniment d'ambulàncies al ripollès, aprovada pel Ple 
de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió de data 26 de juliol de 2011, i per la qual es 
manifesta el rebuig a les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya en la 
reducció del servei d'ambulàncies al Ripollès. 
 
Vist les incidències del servei dels últims dies, que han comportat problemes pels 
ciutadans dels Ripollès,  
 
Atès que la reorganització del servei ha deixat la comarca del Ripollès en pocs 
efectius,  
 

El ple adopta, per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els següents acords: 
 
1. Recolzar la Moció de l'Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll, al Consell Comarcal del 
Ripollès, als Ajuntaments de la Vall de Camprodon i al Departament de Salut pel seu 
coneixement i als efectes adients. 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que la retallada d’una ambulància és una pèrdua important, i 
exemplifica que, en els darrers dies, va ser necessari un helicòpter per traslladar un 
ferit per accident laboral de Ripoll a Campdevànol. 
 
 
14. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
L’alcalde explica els següents assumptes: 
 



 

        
 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

1.- En relació a les retallades. 
 
El dia 5 de setembre es va tancar el CAP de Camprodon a la nit. Els Ajuntaments de la 
Vall de Camprodon han decidit fer ressò mediàtic com a mesura de presió i s’ha 
proposat convocar una manifestació unitària a Camprodon per mostrar el rebuig. 
 
Així mateix explica que, en el moment de prendre la decisió del tancament nocturn de 
CAP, el Departament de Salut no havia aprovat el Pla Funcional que permetés als 
centres conèixer el nou funcionament. 
 
Assenyala que s’ha parlat amb el Col·legi de Metges perquè facin un informe on 
s’exposi com ha quedat la situació. No obstant, des del Col·legi es faran xerrades 
informatives perquè els veïns puguin conèixer la situació. 
 
2.- En relació a l’actuació del Carrer Morer. 
 
L’actuació del carrer Morer està adjudicada però, atès que no s’ha de justificar fins el 
proper 2012, de mutu acord amb l’adjudicatari, s’ha paralitzat l’inici de les obres a 
l’espera de disposar de diners i evitar, d’aquesta manera, impagaments a l’adjudicatari. 
 
El regidor Esteve Sorribas explica que l’estat del carrer és molt dolent i que cal 
arreglar-lo el més aviat possible. 
 
L’alcalde explica que si comencem l’actuació i la Generalitat no ens ingressa la seva 
part de finançament tindrem problemes per pagar al contractista. 
 
 
15. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:45 hores, de 
la qual, com a secretari, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 


