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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 4/2012 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  28 de setembre de 2012 
Hora d’inici: 19:35 hores 
Hora d’acabament: 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Jordi Llongarriu Canal 
Joan Fontdecaba Torrent 
Llorenç Rigat Morera 
Esteve Surribas Xarlas 
Esteve Gardella Burcet 
 
Assisteixen, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària 
delegada; i el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell 
Comarcal a l’Ajuntament de Llanars. 
 
Actua com a secretària de la sessió la Sra. Marta Arxé i Llagostera, comissionada pel SAT 
del Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar el punt del següent: 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4. Aprovació del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici 2013  
5.  Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2013 
6. Proposta d'aprovació del compte general 2011  
7. Aprovació marc pressupostari 2013-2015 
8. Actualització en el PUOSC de les dades econòmiques del pressupost del projecte 
d'Abastament de la zona d'Espinalba. 
9. Aprovació dels convenis amb els propietaris afectats per les obres del projecte 
d'Abastament d'Espinalba. 
10. Proposta de festes locals per a l’any 2013. 
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11. Moció reclamant a l'ACA la finalització de les obres del Projecte constructiu dels 
col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon 
12. Cessió d'ús del consultori municipal a la Generalitat de Catalunya 
13. Donar suport a l'acord del Consell Comarcal del Ripollès de data 17/07/12 de proposta 
per a la millora de l'increment de les mesures de seguretat i de l'arranjament del traçat de la 
carretera N-260 entre els termes municipals de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll 
14. Moció en  defensa del nostre model d’organització territorial, del mapa municipal i de 
l’autonomia local  
15. Moció en  defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària pròpia 
16. Moció del Consorci Alba-Ter per a garantir el cabal del riu Ter en el marc del procés de 
licitació de la gestió del servei d’abastament prestat per ATLL 
17. Moció en defensa del català 
18. Seguiment de la gestió municipal 
19. Mocions, precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Es proposa l’aprovació de l’acta següent: 

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 2012. 

 
Votació 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

587 02/07/12 Generalitat-Departament 
d'Empresa i Ocupació 

Obligació de legalització d'activitats 
d'apartaments turístics i habitatges 
d'ús turístic 

591 03/07/12 Generalitat - Departament 
d'Empresa i Ocupació 

Proposta de festes locals per a 
l'any 2013 

599 06/07/12 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Situació dels campaments juvenils 
i terrenys d'acampada 

618 13/07/12 Servei Català de la Salut Formalització documental de la 
disposició del Consultori local de 
Llanars 

646 20/07/12 Ajuntament d'Ogassa Moció a favor del respecte al mapa 
municipal de Catalunya i en 
defensa de les competències 
exclusives en aquest àmbit de la 
Generalitat de Catalunya 
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649 20/07/12 Ajuntament d'Ogassa Moció en defensa del Català 

683 03/08/12 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Acord de proposta per a la millora 
de l'increment de les mesures de 
seguretat i de l'arranjament del 
traçat de la carretera N-260 entre 
Sant Joan de les Abadesses i 
Ripoll 

687 03/08/12 Grup de Defensa del Ter Moció instant a la Generalitat 
d'evitar la privatització de 
l'empresa pública Aigües Ter 
Llobregat i a garantir el compliment 
dels cabals legals de manteniment 
del riu Ter 

695 06/08/12 Diputació de Girona Aprovació inicial d'una nova versió 
del Pla de carreteres locals de les 
comarques Gironines 

729 27/08/12 Diputació de Girona Servei Local d'Orientació Familiar 

    
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

07/06/12 Sage-Sport, SL 
Adjudicació del servei de socorrisme de la 
piscina municipal 

08/06/12 CP el Morer 
LLO-012-reforç estructural de pilars a la 
planta soterrània 

12/06/12 Joaquim Solé Causadias Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/06/12 Ajuntament 
Incoació d'expedient de contractació de 
personal per a la piscina municipal 

18/06/12 Anna Rigat Reixach 
Contractació eventual per al manteniment de 
la piscina municipal 

18/06/12 Rosa Gardell Palol Nomenament com a alcaldessa accidental 

18/06/12 Mireia Guillaumes Vilanova 
Autorització d'ús de l'edifici de l'escola per a 
la realització del Casal d'Estiu 2012 

19/06/12 Anna Torrent Vilanova Autorització d'ús del Camp de Tir 

21/06/12 Antonio Mesas Navio Autorització d'ús del Camp de Tir 

21/06/12 Diputació de Girona 
Sol·licitud de subvenció per a la redacció del 
PAES 

22/06/12 Joan Jou Monells 
Pròrroga de la llicència d'obres LLO-2011020 
per a rehabilitació de la coberta d'una 
pallissa al mas Pujol 

26/06/12 Joan Guillaumes Vilanova LLO-013-Pavimentació del camí de Rifred 

26/06/12 Joan Guillaumes Vilanova 
LLO-007-Consolidació i millora del mas 
Rifred 

26/06/12 Promociones Rairot, SL Requeriment de neteja d'un solar a la Plana 

03/07/12 Dolors Arlà Rodriguez Autorització d'ús del Camp de Tir 15/07/12 
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03/07/12 Dolors Arlà Rodriguez Autorització d'ús del Camp de Tir 22/07/12 

03/07/12 Susana Peralta Martinez Autorització d'ús del Camp de Tir 15/07/12 

03/07/12 Joan Moret Roqué 
Assabentat d'explotació ramadera equina a 
la Illa 

05/07/12 Pere Feixes Caselles Autorització d'ús del Camp de Tir 22/07/12 

10/07/12 Jose Luis Nieto Lahoz Baixa rebut d'escombraries i nova liquidació 

12/07/12 Bassols Energia, SA 
LLO-016-Neteja i repàs d'esquerdes del 
canal 

12/07/12 Josep Vilanova Palomeras 
LLO-017-Substitució de rajoles del terrat al 
carrer de l'Hort, 2 

12/07/12 Andreu Carrera Solà 
LLO-018-Canvi de campana extractora, 
reposició enrajolat i canvi de finestra 

13/07/12 Xavier Cristina Noguer Autorització d'ús del Camp de Tir 21/07/12 

17/07/12 
Associació de Comerç i 
Turisme de la Vall de 
Camprodon 

Autorització de circulació del trenet turístic 

31/07/12 Joan Guillaumes Vilanova 
LLO-015-Ampliació de cobert agrícola al mas 
Rifred 

31/07/12 Eva Soler Roca Autorització d'ús del Camp de Tir 05/08/12 

31/07/12 
Consell Comarcal del 
Ripollès 

Encàrrec de redacció del PAES de Llanars 

31/07/12 Laura Sanchez Borras Exempció de l'IVTM en motiu de disminució 

31/07/12 La Caixa 
Baixa del rebut d'escombraries de l'activitat 
d'oficina bancària a Llanars 

02/08/12 Torfon SC 
LLO-020-Reforma estructural d'una edificació 
d'ús agrícola al mas la Moixa 

03/08/12 Eduard Ponzano Serra Autorització d'ús del Camp de Tir 05/08/12 

03/08/12 Joan Geli Fonts Autorització d'ús del Camp de Tir 04/08/12 

04/08/12 Mireia Guillaumes Vilanova Autorització d'ús del Camp de Tir 05/08/12 

07/08/12 Esteban Belloso Garcia Autorització d'ús del Camp de Tir 13/08/12 

07/08/12 
Juan Antonio Guzman 
Lopez 

Autorització d'ús del Camp de Tir 09/08/12 

07/08/12 Nuria Serra Villanueva Autorització d'ús del Camp de Tir 10/08/12 

07/08/12 Jordi Rossiñol Serrat Autorització d'ús del Camp de Tir 07/08/12 

09/08/12 Paquita Ponzano Solà Autorització d'ús del Camp de Tir 12/08/12 

09/08/12 Joan Fontdecaba Torrent Autorització d'ús del Camp de Tir 12/08/12 

10/08/12 
Assemblea 
Independentista 

Autorització per a realització d'una activitat a 
la piscina municipal 

13/08/12 Esteve Costa Sala Autorització d'ús del Camp de Tir 26/08/12 

13/08/12 
Joan Ignasi Ayats 
Demestres 

Autorització d'ús del Camp de Tir 14/08/12 

13/08/12 Joan Josep Melcion Blanch Autorització d'ús del Camp de Tir 17/08/12 

13/08/12 
Joaquim Masana 
Corominas 

Autorització d'ús del Camp de Tir 15/08/12 

13/08/12 Carles Ginebreda Martí 
Denegació de tramitació del procediment per 
a la construcció d'un cobert-magatzem  

14/08/12    David Guillen Aliaga Autorització d'ús del Camp de Tir 16/08/12 
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14/08/12 
M. Mercedes Segarra 
Nuñez 

Autorització d'ús del Camp de Tir 18/08/12 

16/08/12 Josep Ramon Casas Autorització d'ús del Camp de Tir 16/08/12 

16/08/12 Simó Solà Vila LLO-021-Pintar façana posterior C. Major, 14 

20/08/12 Josep Feliu Gardella Autorització d'ús del Camp de Tir 20/08/12 

21/08/12 Anna Riba Samarra Autorització d'ús del Camp de Tir 23/08/12 

24/08/12 
M. Mercedes Segarra 
Nuñez 

Autorització d'ús del Camp de Tir 25/08/12 

24/08/12 Magi Collboni Montserrat Autorització d'ús del Camp de Tir 24/08/12 

28/08/12 
Rosalia Rodriguez 
Fernandez 

Autorització d'ús del Camp de Tir 29/08/12 

28/08/12 Josep Ponzano Sola 
LLO-023-arrebossar façana al passeig del 
Palancó, 6 

04/09/12 Maria Marcé Peitiví 
LLO-024-Arranjament del teulat d'una 
cabana al mas el Rodà 

14/09/12 
Manel Abella Plantés -
Agustina López Juncà 

Canvi de titularitat de nínxols del cementiri 
municipal 

14/09/12 Fundació Esclerosi Múltiple Subvenció per a la campanya Mulla't 2012 

14/09/12 Eva Valenti Poate 
Subvenció servei de guarderia curs 
2011/2012 

18/09/12 
Olga Bienzobas Fernande-
Rodicio 

LLO-022-Construcció d'un habitatge 
unifamiliar al Passeig del Quintà, 15 

18/09/12 Quim Bretcha Planas 
Pròrroga de la llicència d'obres LLO-2011024 
- rehabilitació de la coberta del mas el Fort 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
L’EXERCICI 2013 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2013, elevat a aquesta 
corporació en la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
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 2013, a nivell de capítols, que es detalla a 
continuació: 
 
Atès que el Pressupost per a l’exercici 2013 no presenta dèficit inicial; 
 
Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a 2013; 
 
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; 
 
Es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
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1.  Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2013, junt amb les seves Bases 
d’Execució. 
 

INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ         EUROS 

   

1 IMPOSTOS DIRECTES 229,565,68 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 9,700,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 93,664,44 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 137,212,69 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

INGRESSOS CORRENTS 

 

4,200,00 

474,342,81 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.812,00 

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 

 INGRESSOS DE CAPITAL 19,812,00 

   

 TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . 494,154,81 

 

 

DESPESES 

 
CAPÍTOLS 

 
DENOMINACIÓ 

 
         EUROS 

   

1 DESPESES DE PERSONAL 111,904,69 

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 226,097,70 

3 INTERESSOS 7,028,51 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,957,25 

 DESPESES CORRENTS 445,988,15 
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6 INVERSIONS REALS 21,362,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 26,804,66 

 DESPESES DE CAPITAL 48,166,66 

   

 TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . 494154,81 

 
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 2013. 
 
 

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  

 
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. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2013 
 
D’acord amb la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del 
règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de 
caràcter públic. 
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L’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el cost dels serveis i la 
possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de la taxa que es proposa imposar i el valor del 
mercat en les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 
 
L’informe de la Secretaria i Intervenció municipal considera correctes i degudament 
fonamentades les tarifes proposades. 
 
Efectuada la revisió de les ordenances fiscals de Llanars i vista la necessitat de modificació 
d'algunes d'elles per tal de cobrir els costos previstos per l'any 2013, segons els estudis 
econòmics i financers que consten a l'expedient,  
 
Es proposa al Ple,  l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar provisionalment la imposició de la modificació de les Ordenances de les taxes  i 
impostos municipals següents: 
 
A. Ordenança 3. Reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica. 
 
S'aplicarà un coeficient de l'1,361 sobre les quotes mínimes fixades per la normativa vigent, 
el que representa un increment del 2,7 % respecte les quotes de l'any 2012, quedant el 
quadre de tarifes de la manera següent: 
 

POTÈNCIA I CLASSE VEHICLE 

 
TARIFES 2013 

TURISMES  

DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS 17,18 

DE 8 A 11,99 CAVALLS 46,38 

DE 12 A 15,99 CAVALLS 97,91 

DE 16 A 19,99 CAVALLS 121,96 

A PARTIR DE 20 CAVALLS 152,43 

  

 AUTOBUSOS  

MENYS 21 PLACES 113,37 

DE 21 A 50 PLACES 161,47 

MÉS DE 51 PLACES 201,84 

   

CAMIONS  

DE MENYS DE 1000 KG. CÀRREGA ÚTIL 57,54 

DE 1000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 113,37 

DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 161,47 

DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 201,84 

   

TRACTORS  

MENYS 16 CAVALLS 24,05 

DE 16 A 25 CAVALLS 37,79 

MÉS DE 25 CAVALLS 113,37 
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REMOLCS I SEMIREMOLCS 

MENYS 1000 KG I MÉS 750 KG CÀRREGA ÚTIL 24,05 

DE 1000 KG A 2,999 CÀRREGA ÚTIL 37,79 

MÉS 2,999 KG CÀRREGA ÚTIL 113,37 

  

ALTRES VEHICLES  

CICLOMOTORS 6,02 

MOTOCICLETES FINS 125 CC 6,02 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 10,30 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 20,62 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 41,22 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 1000 CC 82,45 

 
B. Ordenança 4. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
 
Es proposa la modificació de l'article 15, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 15. Quota tributària. 
 
La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable els següents tipus 
de gravamen: 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 

anys el 26,70%. 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys el 

24,65%. 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys el 

22,60% 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys el 

20,50%.” 
 
C. Ordenança 8. Taxa per llicència d'obertura d'establiments, autorització, règim de 
comunicació i altres permisos municipals d'activitats. 
 
Es proposa la modificació de l'apartat 2 de l'article 5, el qual queda redactat de la manera 
següent: 
 
“2.1 Règim de comunicació: La quota tributària de les activitats agrícoles i ramaderes 
d’acord amb la normativa ambiental i municipal, es determinarà aplicant la següent tarifa: 
 
 - 150,00  euros activitat. 
 
2.2 Règim de comunicació: La quota tributària de la resta d'activitats subjectes al règim de 
comunicació d’acord amb la normativa ambiental i municipal, es determinarà segons la 
superfície de l’establiment, aplicant les següents tarifes: 

 
a. Fins a 50 m2: 250€ 
b. De 50,01 a 150 m2: 300€ 
c. De 150,01 a 500 m2: 350€ 
d. Més de 500 m2: 400 €” 
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D. Ordenança 10. Taxa de cementiri municipal. 
 
Es proposa la modificació de l'article 6, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 6 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 
Concepte: 
Concessió de nínxols a perpetuïtat (construïts abans de 2008)       530,00  
Concessió de nínxols de nova construcció a perpetuïtat    630,00  
Columbaris          420,00 
Lloguer de nínxols o columbaris (per dos anys)       41,00 
  
Per cada any successiu de lloguer          25,50 
Quota de conservació del cementiri – anual             5,50 
Expedició de títols o canvi de nom         10,00” 
 
 
E. Ordenança 12. Taxa per recollida d'escombraries i deixalles. 
 
Es proposa la modificació de l'article 5, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 5 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer 
o la via pública on estiguin situats. 

 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
TIPUS IMPORT  
- Per cada habitatge 70,84 

- Botigues, oficines, tallers i fusteries  110,08 

- Supermercats:  
     Fins a 150 m2  267,98 
     Més de 150 m2 425,17 
- Botigues d’aliments i begudes  141,73 

- Cafès, bars que no serveixin menjars, pubs, pastisseries i forns 177,15 
- Frankfurts i similars  262,78 
- Hotels, hostals, fondes, pensions i restaurants  
     Fins a 50 places 354,32 
     Més de 50 places 566,89 

- Indústries  
     Fins a 10 llocs de treball 141,73 
    De 11 a 50 llocs de treball 283,46 

- Càmpings i cases de colònies (per persona i dia)  0,32 
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F. Ordenança 15. Taxa pel subministrament d'aigua. 
 
Es proposa la modificació de l'article 6, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 6. Quota tributària  

Periodicitat de les quotes i cobrament trimestral. 
 
TARIFA DOMÈSTICA EMPADRONATS: 
De 0 m3 a 18m3:     0,1312 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,1969 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,5511 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,8266 €/m3 
Més de 54 m3      0,8528 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 13,81 € 
 
TARIFA DOMÈSTICA NO EMPADRONATS: 
De 0 m3 a 18m3:     0,1312 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,1969 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,5511 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,8266 €/m3 
Més de 54 m3      0,8528 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 20,71 € 
 
TARIFA SOCIAL 
De 0 m3 a 18m3:     0,0656 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,0984 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,2755 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,4133 €/m3 
Més de 54 m3      0,4461 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 6,91 € 
 
TARIFA INDUSTRIAL, COMERÇ I OBRES:  
De 0 m3 a 18m3:     0,1969 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,3281 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,5642 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,6954 €/m3 
Més de 54 m3      0,7282 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 20,71 € 
 
TARIFA MUNICIPAL 
Més de 0m3       0,1312  €/m3 
 
TARIFA OBRES 
Més de 0m3       0,1969 €/m3 
 
CÀNON PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Tarifa cànon protecció contra incendis  20,71 €/trimestre 
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TARIFA DE PREUS COMPLEMENTARIS 
- Connexió embrancament per habitatge o local  
(no inclou obra civil) 175,00 
- Instal·lació embrancament i instal·lació general interior  
(no inclou obra civil) 351,14 
- Connexió contra incendis de 2a sense comptador de control 670,72 
- Alta nova 
- Comptador 86,35 
- Instal·lació 30,11 
- Drets de connexió 99,16 
- Fiança 12,02 
- Canvi de nom 
- Canvi de nom 9,02 
- Fiança 12,02 
- Represa del subministrament 
- Treballs administratius 14,03 
- Precintar i desprecintar aixeta 30,11” 
 
 
G. Ordenança 17. Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal. 
 
Es proposa la modificació de l'article 6, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 6. Quota tributària 
  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
   
Entrada individual     Import  
- fins a 7 anys      Gratuïta 
- de dilluns a divendres      4,00 
- dissabtes, diumenges i festius     4,50 
Abonament de temporada  
Fins a 7 anys      Gratuït 
De 7 a 11 anys     23,00 
A partir d'11 anys     34,00 
Familiars      65,00 
Entrada de grups (a partir de 20 persones)  
- de dilluns a divendres       2,40 
- dissabtes, diumenges i festius                2,40” 
 
 
2. Aquestes modificacions començaran a regir a partir de l’1 de gener de 2013 i continuaran 
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa. 
 
3. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han 
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies 
hàbils, des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició 
d’interessat, en els termes de l’art. 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
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qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pot examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 
4. Pel cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional.  
 
Intervencions. 
 
Intervé el senyor Alcalde per explicar que s’han hagut d’adaptar els trams de l’aigua als 
cànons aprovats per l’ACA i que també s’ha introduït un nou cànon per a la protecció contra 
incendis. 
 
Votacions. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general 
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2011, i en atenció als informes 
que consten a l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no s’ha produït 
cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat sotmès a exposició pública, 
segons anunci publicat en BOPG núm. 105, de data 31 de maig de 2012. 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar  el  Compte  General  de l’Ajuntament de Llanars corresponent a l'any 2011 
en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2011 i l’altra 
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 
23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb la 
Resolució de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 30 d’abril) per la qual es publicà 
l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 13 d’abril de 2010, sobre 
la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de 
Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.  
 
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2011 
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’aprova el  Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès que 
en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de desembre de 
2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, les entitats 
locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un únic procediment 
telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en ambdues institucions a tots 
els efectes. 
 
Votacions. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 48 

 

7. APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI 2013-2015. 
 
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
El seu article 29 estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc 
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos 
anuals. 
 
El seu article 27.2 estableix que, abans de l’1 d’octubre de cada any, les Comunitats 
Autònomes i les Corporacions Locals trametran al Ministri d’Hisenda i Administracions 
Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos. 
 
En el seu article 12 determina una de les tres regles fiscals que recolzen els principis 
d’estabilitat i sostenibilitat, que és la regal de despesa. Segons aquesta regla la despesa 
computable no pot superar la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini de 
l’economia espanyola. D’acord amb la circular 10/2012 de la FEMP de data 31-07-2012, i a 
partir de la informació continguda en l’Informe de Situació de l’Economia Espanyola de data 
20 de juliol de 2012, aquesta taxa de referència per al periode 2013-2015 és la següent: 
 

Regla de despesa per al periode 2013-2015 

2013 2014 2015 

1,7 1,7 2,0 

 
El marc pressupostari previst 2013-2015 és el següent: 

MARC PRESSUPOSTARI 2013-2015 

A. INGRESSOS (En euros) 

Capítol 2013 2014 2015 

1-Impostos directes 229565,68 232991,32 236665,48 

2-Impostos indirectes 9700,00 9700,00 9700,00 

3-Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

93664,44 93664,44 93664,44 

4-Transferències corrents 137212,69 137212,69 137212,69 

5-Ingressos patrimonials 4200,00 4200,00 4200,00 

7-Transferències de capital 19812,00 19812,00 19812,00 

8-Actius financers 0,00 0,00 0,00 

9-Passius financers 0,00 0,00 0,00 

    

TOTAL 494154,51 497580,45 501254,61 

B. DESPESES (En euros) 

Capítol 2013 2014 2015 

1-Despeses de personal 111904,69 111904,69 111904,69 

2-Despeses corrents en béns i 
serveis 

226097,70 226377,70 226663,30 

3-Despeses financeres 7028,51 3817,66 3255,35 

4-Transferències corrents 100957,25 102957,25 102957,25 

6-Inversions reals 19812,00 24310,75 30415,42 

7-Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 

8-Actius financers 0,00 0,00 0,00 

9-Passius financers 26804,66 28212,59 26057,60 

TOTAL 494154,51 497580,64 501253,61 
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Per tot l’anteriorment exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el marc pressupostari 2013-2015, amb els seus objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic, les projeccions de les principals partides d’ingressos i 
despeses, i els principals supòsits en que es basen aquestes projeccions. 
 
Segon.- Aprovar el límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i la regla de despesa que marcarà el sostre de l'assignació de recursos del 
Pressupost municipal del 2013, essent aquesta quantia 518,426,80 euros. 
 
Tercer.- Fer tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
8. ACTUALITZACIÓ EN EL PUOSC DE LES DADES ECONÒMIQUES DEL PRESSUPOST 
DEL PROJECTE D'ABASTAMENT DE LA ZONA D'ESPINALBA. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Llanars de 15 de juny de 2012 es va aprovar 
definitivament el Projecte d’obra per l’abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars, 
redactat per l’Enginyera Sra. Mireia Félix Castellanos, del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), per un import de 176.677,06 €, IVA inclòs.  
 
Atenent que el pressupost del projecte aprovat definitivament és diferent al pressupost inclòs 
inicialment en el PUOSC, de 166.202,58 €, i que, per tal d'harmonitzar les dades és 
necessària una petició expressa d'actualització al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 
Atenent que a partir del dia 1 de setembre de 2012 va entrar en vigor el nou tipus d'IVA del 
21%. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Ordenar al tècnic redactor del projecte, l'adaptació del resum del pressupost del Projecte 
d'abastament d'Espinalba, amb aplicació del nou IVA vigent. 
 
2. Trametre el nou quadre de resum del pressupost al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals als efectes d'actualització de les dades econòmiques del projecte. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
9. APROVACIÓ DELS CONVENIS AMB ELS PROPIETARIS AFECTATS PER LES 
OBRES DEL PROJECTE D'ABASTAMENT D'ESPINALBA. 
 
L’execució de les obres del Projecte d’Abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars, 
aprovat definitivament per Acord del Ple celebrat en data 15 de juny de 2012, comporta 
l’afectació d’una sèrie de propietaris, els quals van ser notificats individualitzadament de la 
tramitació del projecte. 
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D’acord amb el contingut de l’article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'aprovació 
definitiva dels projectes d'obres locals comporta la declaració d'utilitat pública i la necessitat 
d'ocupació dels terrenys. 
 
El Projecte d’Abastament d’aigua al nucli d’Espinalba conté la relació detallada dels béns i 
drets que s’expropien, les servituds perpètues de pas que s’han de formalitzar i les 
ocupacions temporals precises per l’execució de les obres, que són les que tot seguit es 
detallen: 
 

Finca 1 - Polígon 6 - Parcel·la 59 
Propietari: Esteban Ramon Ribell 
Servitud de pas - 249 m2 
Ocupació temporal – 1080 m2 
Expropiació: 0 m2  
 
Finca 2 - Polígon 6 - Parcel·la 132 
Propietària: Remei Guillaumes Juncà 
Servitud de pas - 24 m2 
Ocupació temporal – 96 m2 
Expropiació: 0 m2 
 
Finca 3 - Polígon 6 - Parcel·la 59 
Propietari: Josep Blanch Guillamet 
Servitud de pas - 14 m2 
Ocupació temporal – 116 m2 
Expropiació: 160 m2 

 
En converses mantingudes amb els diferents propietaris afectats s'ha arribat a un mutu 
acord en el justipreu de les expropiacions, així com en el preu de les indemnitzacions per a 
la constitució de la servitud de pas permanent a favor de l’Ajuntament de Llanars i per a 
l’ocupació temporal, a raó de: 
 

- Expropiació: 4,00 €/m2 
- Servitud de pas: 2,00 €/m2 
- Ocupació temporal: 1,00 €/m2 
 

Vistes les minutes de conveni a subscriure amb els propietaris afectats per l’execució de les 
obres derivades del projecte de referència, que consten a l’expedient, pels quals es fixa de 
mutu acord el justipreu de l’expropiació i el preu en concepte d’indemnització per la 
constitució de les servituds perpètues de pas i per les ocupacions temporals dels terrenys, 
es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar les minutes de conveni a subscriure amb els propietaris afectats per l’execució de 
les obres derivades del Projecte d’Abastament d’aigua al nucli d’Espinalba, del municipi de 
Llanars, que consten a l’expedient i autoritzar expressament l’Alcalde per subscriure els 
esmentats convenis, així com tots aquells documents que se’n derivin. 
 
2. Notificar aquest acord als propietaris afectats, juntament amb la minuta de conveni.  
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Intervencions 
 
El senyor Llorenç Rigat diu que l’aigua que sobra de Camprodon es dóna a Llanars, però 
demana què passaria si mai es canviés d’empresa o bé aquesta desapareixés. 
 
L’Alcalde explica que s’ha de signar un conveni amb l’Ajuntament de Camprodon. 
L’Ajuntament de Camprodon necessita al de Llanars per legalitzar la captació de l’aigua a 
l’ACA. 
 
El senyor Esteve Surribas diu que igualment per baixar del rec cap avall, val més que ens la 
donin. 
 
L’Alcalde explica que hi ha bona voluntat per part de l’Ajuntament de Camprodon per signar 
el conveni. 
 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
10. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013. 
 
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que estableix que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i que per Decret 177/1980, de 3 d'octubre, s'estableix que les 
dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta 
dels municipis; 
 
Atès que l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que és el Ple municipal el 
competent per proposar les dues festes locals; 
 
Vista l'ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC núm. 6159, de 28 de juny de 
2012, per la que s'estableix el calendari oficial de festes a Catalunya per a l'any 2013; 
 
Vist que les festes locals han d'ésser dues i que no poden escaure's en diumenge ni 
coincidir amb cap dels dies festius que s'indiquen a l'ordre EMO/185/2012, de 22 de juny. 
 
Atès que la Festa Major de Llanars es celebra sempre el quart cap de setmana de setembre; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Proposar al Conseller d'Empresa i Ocupació, com a festes locals del municipi de Llanars, 
els dies 23 i 24 de setembre de 2013. 
 
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. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
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11. MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DELS COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR 
DE CAMPRODON 
 
Antecedents 
 
El projecte constructiu dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'Edar de Camprodon 
es va aprovar definitivament per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua 
de data 28 de febrer de 2003.  
 
Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig de les 
Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència Catalana de l'Aigua i 
vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es va creure convenient la 
previsió d'execució simultània de la part d'obra d'aquest àmbit, raonament amb el que hi va 
estar d'acord l'ACA i va donar com a resultat l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan Millán i 
Filbà, del Departament d'Infraestructures III, en data maig de 2003, del desglossat "Projecte 
dels col·lectors en alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús (1a fase), 
amb una atribució de fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució de data 13 de març 
de 2005). L'obra la va contractar l'Ajuntament per acord del Ple de 6 d'agost de 2003 i es va 
executar en la seva totalitat. 
 
L'Ajuntament, per mitjà d'escrit NRS 411, de 25/07/2003, davant el fet que des de la 
resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte, encara no s'havien 
iniciat les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'ACA les previsions d'inici 
de les mateixes per tal de donar una resposta ajustada a la demanda dels ciutadans. 
 
L'ACA, per mitjà d'escrit NRS 41767/2003 ens va comunicar que les obres estaven incloses 
dins del PSARU del Ter i Daró i que el dia 6 d'octubre de 2003 es presentaven les pliques i 
el 16 d'octubre s'obrien. 
 
En data 14 d'abril de 2004, el Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya va respondre una pregunta parlamentària formulada pel Sr. Eudald Casadesús i 
Barceló del grup parlamentari de Convergència i Unió, en relació al projecte de referència, 
en el sentit de que el projecte de col·lectors estava inclòs en el programa de Sanejament 
d'Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que les obres ja havien estat 
adjudicades, juntament amb altres actuacions de sanejament de la conca, mitjançant un 
concurs de concessió administrativa. També indicava que, pel que feia al calendari 
d'execució del projecte, el Govern de la Generalitat preveia que es pogués portar a terme 
l'any 2006. 
 
Posteriorment aquest projecte es va incloure en el Programa de Sanejament d'Aigües 
Residuals de Catalunya (PSARU 2005), aprovat inicialment pel Consell d'Administració de 
l'Agència Catalana de l'Aigua el dia 22 de juliol de 2005. 
 
L'ACA per mitjà d'escrit NRS 01388/40.025/2005, de data 03-08-2005 ens va indicar que les 
obres es començarien abans de finalitzar l'exercici 2006. No obstant, en data 1 de febrer de 
2007, en vista que les obres encara no s'havien iniciat, es va trametre un escrit al Director de 
l'Agència Catalana de l'Aigua en el sentit sol·licitar la previsió per a l’execució de les 
mateixes.  
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Les obres finalment es van iniciar l'any 2009 i a data d'avui 28 de setembre de 2012 estan 
encara pendents de finalització, amb l'agreujant que la part d'obra ja executada presenta tot 
un seguit de deficiències que és del tot indispensable de resoldre. Això en resum significa 
que actualment el municipi de Llanars segueix abocant les seves aigües residuals 
directament al riu.  
 
Aquesta situació es va comentar amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat en una reunió 
amb el alcaldes de la Comarca que va tenir lloc al Consell Comarcal en data 14 d'abril de 
2012.  
 
Arran d’aquesta problemàtica i d’altres sorgides a la Comarca, es va celebrar una reunió 
dels alcaldes amb el director de l’ACA al Consell Comarcal, en data 15 de maig de 2012. En 
aquesta reunió, entre d’altres temes, es va parlar de la problemàtica de l’obra de la xarxa de 
sanejament en alta de Llanars. El mateix director es va comprometre a accelerar la 
finalització de les obres. No obstant, fins a la data no s’ha apreciat la represa de les obres i 
el col·lector en alta construït aboca directament a la llera de la riera de Feitús.  
 
Per aquest motiu, i pel reiterat incompliment de la planificació del PSARU per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que d’altra banda ha anat cobrant als habitants de Llanars el 
cànon de sanejament, des de l’inici d’aplicació, considerem que es comet una enorme 
injustícia negant aquest dret bàsic als ciutadans. Per tant, exigim a la direcció de l’ACA que 
ordeni la finalització de les obres i la connexió de les aigües residuals del nucli de Llanars a 
l’EDAR de Camprodon.  
 
Aquest consistori considera del tot intolerable la situació actual, en què l’ACA no ha estat 
capaç de finalitzar una obra planificada en el PSARU 2002, incomplint totes les 
planificacions aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Entenem que aquesta 
situació no té cap excusa raonable i significa un greuge comparatiu dels habitants de Llanars 
envers la resta de ciutadans de Catalunya, atès que no disposen del servei de sanejament 
de les seves aigües tot i haver pagat el cànon de sanejament al llarg de tots els anys.   
 
Es per això que es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
1. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua que finalitzi immediatament les obres del 
Projecte constructiu dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'Edar de Camprodon, 
amb resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada. 
 
2. Que restaurin degudament la llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la 
zona de la llera afectada per l’abocament directa del col·lector en alta tan bon punt les 
aigües residuals de Llanars siguin conduïdes a l’EDAR de Camprodon.  
 
3. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de Camprodon. 
 
Intervencions 
 
El senyor Alcalde explica que els ha semblat que després dels anys que fa que aquest tema 
dura havien de fer una modió al respecte, deixant clars els antecedents històrics i reclamant 
la finalització de les obres. L’ACA ha d’obrir un expedient de servitud de pas, però no ho fan 
i Camprodon no deixa passar. 
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El senyor Esteve Surribas diu que els falta poc per acabar, però que no funcionarà mai bé 
perquè ja es va començar malament. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
12. CESSIÓ D'ÚS DEL CONSULTORI MUNICIPAL A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
Atès que el local situat a la planta baixa de l'edifici seu de l'Ajuntament de Llanars, a la Plaça 
de l'Om, 3, des de la seva construcció està destinat a consultori mèdic local. 
 
Atès que, tot i que se'n fa ús per part del Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya, no consta que aquesta disposició s'hagi formalitzat mai documentalment. 
 
Davant la petició del Servei Català de la Salut de regularització d'aquesta situació, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1.Autoritzar al Servei Català de la Salut la disposició de l'ús dels espais de l'edifici que 
conformen el consultori local, ubicat a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, Plaça de 
l'Om, 3, per tal que es pugui destinar a la prestació dels serveis de salut que es prestaran de 
forma directa o indirecta, mitjançant les entitats contractades o creades, d'acord amb l'article 
7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC). 
 
2. En aquest sentit, el Servei Català de la Salut resta expressament autoritzar a posar 
aquests espais a disposició de l'entitat que gestioni, amb el requisit que es destini a les 
finalitats que té atribuïdes,l d'acord a la LOSC 
 
3. Trametre certificació del present acord al Servei Català de la Salut pel seu coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
13. DONAR SUPORT A L'ACORD DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS DE 
DATA 17/07/12 DE PROPOSTA PER A LA MILLORA DE L'INCREMENT DE LES 
MESURES DE SEGURETAT I DE L'ARRANJAMENT DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA 
N-260 ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I 
RIPOLL 
 
Vist l'acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 17 de juliol 
de 2012, relatiu a la proposta per a la millora de l'increment de mesures de seguretat i de 
l'arranjament del traçat de la carretera N-260 entre els termes municipals de Sant Joan de 
les Abadesses i Ripoll. 
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Davant la realitat de la sinistralitat de la carretera N-260, que ens afecta directament, en 
tractar-se de la principal via de comunicació de la comarca del Ripollès, resulta d'interès 
qualsevol acció que permeti millorar la seguretat dels ciutadans. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Donar suport a l'acord del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus termes. 
 
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
14. MOCIÓ EN  DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL, DEL 
MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL  

Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local 
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses municipals, 
personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant l’adscripció 
obligatòria de determinats funcionaris habilitats i establint la seva dependència funcional de 
l’Administració General de l’Estat. 

Atès que aquesta voluntat, expressada amb motiu de suposats criteris econòmics que no 
han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i amaga la 
voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi realitzat la 
reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que tenen les seves 
competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i ineficient que és la 
responsable del 81% del deute públic i on rau el focus real del problema del sector públic. 

Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en la 
gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’hi inclou el 
deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els ajuntaments 
catalans en el seu conjunt, tenint en compte que representen el 12’9% de la despesa pública 
global, i que són les administracions més properes als ciutadans, i les millor valorades en 
tots els estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, CEO). 

Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim electoral 
o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model d’organització territorial, 
fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) en els municipis i les 
vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 

Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització territorial que 
li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local establerta a la 
Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea d’Autonomia Local. 

Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular de 
forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que desvirtua 
el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer perillar la 
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prestació de serveis públics universals, introduint de forma arbitrària la xifra de 20.000 
habitants que no té en compte els territoris, ignorant la diferent tipologia de municipis 
turístics, de muntanya, etc equivocant-se en el diagnòstic, ja que a Catalunya el 73% del 
deute de les corporacions locals correspon a municipis de més de 20.000 habitants. 

Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de serveis 
municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i els serveis 
municipals.  

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la Llei de bases reguladora 
del règim local (LBRL) i de la Llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se realitzat sense 
consens, amb deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local 

SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com 
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que, per tant, és potestat 
del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models 
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, així com la 
necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera que 
s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que sota l’excusa de la crisis 
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un de centralista que vol 
impedir la prestació eficient de serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor 
indispensable.  

TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així 
com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el 
desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les competències 
que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques detallades 
en la Llei de Finances locals on s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el 
primer nivell de prestació de serveis. 

QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i com 
a garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una 
tecnocràcia sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que 
l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap estalvi 
econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma desinteressada en els 
seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicarà un empobriment de les funcions 
institucionals dels membres del govern de la ciutat. 

CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes les 
competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal és promoure la 
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat 
els serveis públics.    
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SISÈ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a l’administració més 
propera i, en conseqüència, instar el Govern de la Generalitat a què recolzi tècnica i 
econòmicament als Consells Comarcals, en els territoris on aquests tinguin la funció de 
prestador i  mancomunador de serveis per als ens locals, per tal que puguin desenvolupar 
de manera eficient aquesta necessària funció. 

SETÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del  
Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al Congrés dels 
diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 

Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
15. MOCIÓ EN  DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
PRÒPIA 

Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la 
prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 

Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama la 
Carta Europea d’Autonomia Local.  

Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, 
autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de finances locals. 

Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van 
reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de Catalunya 
així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a diferents 
principis com el d’asimetria i diferenciació.  

Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan inclosos en 
territoris en règim foral, reben de mitja més de 2.3 vegades que la mitjana dels ajuntaments 
catalans, en concepte de transferències per participació en tributs d’altra administració. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal que hi hagi un 
nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres propis recursos 
fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou model de 
finançament ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals.  

Atès que el Parlament de Catalunya ha celebrat el passat 25 de juliol un ple extraordinari, 
específicament per debatre la proposta de pacte fiscal que ha estat aprovada  amb un ampli 
consens en el si de la cambra,   

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents 
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ACORDS 

PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert econòmic, 
que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar els nostres 
recursos fiscals.  

SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal que 
permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal hi ha 
de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs 
suportats a Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els nostres propis 
recursos locals.  

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya. 

L’Alcalde proposa deixar aquest tema sobre la taula, atès que els darrers esdeveniments 
socials i polítics, entén que han fet perdre vigència a aquesta moció. 

Votacions. 
La proposta de deixar sobre la taula aquest punt s’aprova per unanimitat. 
 
 
16. MOCIÓ DEL CONSORCI ALBA-TER PER A GARANTIR EL CABAL DEL RIU TER EN 
EL MARC DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
PRESTAT PER ATLL 
 
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, ens supramunicipal format per 56 Ajuntaments i 
5 Consells Comarcals de la conca del Ter que treballa per a la conservació del riu Ter i els 
seus hàbitats, per a la revalorització del patrimoni cultural associat a l’aigua, i per al 
desenvolupament territorial i la dinamització econòmica d’aquestes comarques, ha estat 
coneixedor de l’Avantprojecte d’explotació d’obres per a la licitació del contracte 
administratiu de gestió i prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat 
ATLL (Aigües Ter-Llobregat), el qual fou publicat al DOGC número 6139, de 31 de maig de 
2012. Aquesta empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada 
l’any 1990 i que abasteix gran part de la població de les comarques barcelonines, ha 
acumulat un important dèficit econòmic els darrers anys que obliguen al Govern de la 
Generalitat a prendre mesures per revertir-ne l’actual situació.  
 
En aquest sentit, i tenint en compte que gran part de l’aigua que gestiona ATLL és provinent 
de la conca del riu Ter (amb una captació l’any 2009 de prop de 158,5 Hm3), el Consorci 
Alba-Ter manifesta que el territori cedent d’aquesta aigua ha de tenir un important paper en 
aquest procés. 
 
El Consorci Alba-Ter ha tingut en tot moment -i especialment en els períodes de sequera i 
de forta mobilització social i popular-, un paper institucional, coherent i propositiu, essent un 
organisme que ha fet possible un diàleg fluïd entre el territori i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya. A més, des de fa molts anys treballa per l’entesa territorial, cercant solucions 
globals en la gestió de l’aigua a Catalunya, com ho testimonien els actes organitzats la 
passada primavera, amb la publicació al mes de maig del llibre “El transvasament del riu 
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Ter; present, passat i futur d’una realitat incòmode” de l’Ateneu Naturalista de Girona  o la 
presentació al mes de juny del llibre “La batalla per l’aigua” d’Ignasi Aldomà, sempre en la 
línia d’aportar solucions viables, possibilistes i realistes a una gestió de l’aigua al nostre país 
que no sempre passi per obtenir el recurs a través d’un transvasament sistemàtic que està 
perjudicant el riu Ter. En aquest sentit, les propostes treballades des d’entitats rellevants i 
representatives de les comarques de Girona (aglutinades sota la Plataforma del Ter) i de les 
comarques de ponent (Compromís per Lleida), apunten a solucions possibles i justes per 
garantir la distribució d’aigua arreu de Catalunya sense dependre únicament del Ter, a 
través d’interconnexions de xarxes provinents de diferents conques, segons la disponibilitat 
de cadascuna d’elles. Aquestes propostes, recolzades pel Consorci Alba-Ter, possibiliten 
una reducció de l’aportació de l’aigua del Ter, però alhora un compromís solidari d’aquest 
territori amb el conjunt de Catalunya, sempre complementat per aigües d’altres conques 
catalanes quan això sigui necessari. 
 
Així mateix, i tenint en compte el greuge històric de manca de cabal al riu Ter (incomplint 
durant molts anys el Pla Sectorial de cabals de Manteniment aprovat l’any 2006 per part la 
Generalitat de Catalunya o cedint alguns anys prop del 75% de la seva aigua), el Consorci 
Alba-Ter manifesta la seva preocupació per la possibilitat que els nous criteris de gestió 
puguin anar en una direcció que no representi la millora d’aquesta situació. És per aquest fet 
que, més enllà de la tipologia i característiques empresarials pel que fa a la gestió que 
finalment acabi tenint l’actual ATLL, el Consorci reclama que siguin tinguts en compte els 
criteris tècnics, econòmics, socials i especialment ambientals que garanteixin un cabal 
adequat per al nostre riu.  
 
L’avantprojecte esmentat relatiu a la nova gestió d’ATLL no inclou consideracions de gran 
importància per a la gestió de l’aigua i dels nostres rius reflectides a la Directiva Marc de 
l’Aigua, el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) o el Pla 
Sectorial de Cabals de Manteniment, com tampoc compromisos manifestats pel Govern de 
la Generalitat, el més significatiu dels quals és el “Compromís amb el Ter”, que té com a 
objectiu passar d’extreure els 190 hectòmetres cúbics habituals durant el període 2000-
2010, fins a un màxim de 115 hectòmetres cúbics l’any 2015. Per contra, aquest 
avantprojecte continua considerant l’aigua del Ter com la gran font de subministrament de la 
xarxa d’ATLL, arribant fins als 166 hectòmetres cúbics (i amb un mínim de 120, que no 
garanteix el cabal necessari al riu en anys secs). 
 
D’altra banda, el Consorci també manifesta la necessitat d’aprovar una nova Llei del Ter que 
substitueixi la vigent (aprovada l’any 1959), més adaptada a les realitats pluviomètriques, 
ambientals, demogràfiques i socials de l’actualitat. Només així, i amb una perspectiva que 
tingui en compte tots els recursos hídrics disponibles arreu de Catalunya i només de la 
conca del Ter (la qual està disposada a seguir aportant una quota raonable de solidaritat 
hídrica), es podran aconseguir els objectius que el Consorci sempre ha considerat 
imprescindibles: garantir aigua suficient per a tothom, i alhora garantir una bona salut del riu 
Ter. 
 
ACORDS: 
 
1. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que el Consorci Alba-Ter, com a ens 
que aglutina i representa la pràctica totalitat dels Ajuntaments i Consells Comarcals 
riberencs del riu Ter, sigui tingut en compte i sigui informat del procés que regirà la 
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contractació administrativa de gestió i prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-
Llobregat ATLL. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de prestació del servei d’abastament 
d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL, independentment de la tipologia de gestió que acabi 
definit, no suposi una reducció dels cabals del riu Ter, ja prou migrats i que posin el risc la 
salut del nostre riu. 
 
3. Demanar a les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya que treballin 
per a modificar la llei de 1959 referent al riu Ter i substituir-la per una llei adaptada al temps 
actuals, que garanteixi que el riu Ter tingui l’aigua que es mereix, d’acord amb el 
“Compromís amb el Ter”. 
 
4. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte els plantejaments de gestió 
hídrica per al conjunt de Catalunya proposats per entitats com la Plataforma del Ter i 
Compromís per Lleida, que aporten solucions reals, possibles i justes a la gestió de l’aigua al 
nostre país. 
 
5. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que traslladi el posicionament del 
Consorci Alba-Ter, recollit en aquesta moció, a les empreses que es presentin al procés de 
prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL.  
 
6. Demanar al Govern de la Generalitat que sigui compensat el greuge històric, ambiental i 
social, cap al territori del Ter com a conca cedent, que ha vist mancades les seves 
possibilitats de desenvolupament econòmic i territorial des de la posada en marxa del 
transvasament els anys 60. 
 
7.Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les forces polítiques 
del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’empresa Aigües Ter-
Llobregat. 
 
Votacions. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
17.  MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ 
 
Ateses les darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposen 
l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la 
discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes  catalanoparlants a l’Estat 
espanyol. 
 
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua 
pròpia i hi superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la interpretació 
jurisprudencial de la cooficialitat.  
 
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del 
castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants. 
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Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea 
que no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del 
català, un fet que reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona, 
segons la llengua que parlin. 
 
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un 
1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011 
 
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant 
contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i 
amb la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar 
l'elecció de llengua dels ciutadans. 
 
Per tot això es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del castellà a 
Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets que perpetuen la 
discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a l’Estat espanyol. 
 
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia. 
 
TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plena normalització de la llengua 
catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació amb la 
ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català. 
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la 
Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua de les 
administracions a Catalunya. 
 
Votacions. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
18. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
  

- L’Alcalde explica que van sol.licitar una pòlissa a principis d’any i han pogut anar 
pagant a tothom fins el mes de juliol i la pòlissa està coberta. 

- L’Alcalde explica que han tingut una reunió d’alcaldes al Consell Comarcal per parlar 
del tema de la recollida i tractament dels residus. Explica que Ripoll està mirant 
ofertes i es planteja fins i tot sortir de la recollida conjunta comarcal. Fins ara el cost 
als municipis es repercutia en funció de les tones i ara es proposa per part de Ripoll i 
Campdevànol que sigui en funció dels serveis prestats, la qual cosa perjudica els 
municipis petits i allunyats. Els alcaldes es van queixar i van quedar per tenir una 
nova reunió per d’aquí a uns quinze dies. El més probable és que al final s’hagi de 
pagar una mica més, tant si es queden Ripoll i Campdevànol, com si se’n van. 
L’Alcalde explica que ell es va manifestar en el sentit que Ripoll, en tant que capital 
de la comarca havia de ser solidària, més encara quan en altres serveis com la 
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recollida de  gossos o serveis socials els municipis petits paguen més del que els 
correspondria per serveis. 
El senyor Llorenç Rigat diu que efectivament, si es reconsidera un tema s’hauria de 
fer per tots els serveis. 

 
 
19. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
L’Alcalde proposa la urgència d’aprovar una moció per a la creació d’un estat propi per 
Catalunya atesa l’actual situació política, econòmica i social. 
 
El Ple aprova per unanimitat la urgència de l’aprovació de la moció que es transcriu a 
continuació: 
 
“Moció per a la creació d’un Estat propi per Catalunya  
 
Davant el context d’emergència nacional que viu Catalunya, l’Ajuntament de Llanars proposa 
l’aprovació de la següent moció-declaració:  
 
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i 
a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució 
d’un  estat català lliure, independent, democràtic i social.  
 
En la consulta popular celebrada el dia 25 d'abril de 2010, el poble de Llanars va expressar 
de manera sobirana i compromesa un sentiment majoritari de la seva població a favor del 
seu desig de viure en un país lliure i independent, amb el 90.23% dels vots a favor amb una 
participació del 37,58% dels ciutadans de Llanars (Font: Coordinadora nacional per la 
independència. http://www.coordinadoranacional.cat/municipis/resultats).  
 
Aquests resultats, animen a la subscripció de la present moció i a declarar el poble de 
LLanars com a territori català lliure, a l’espera de que el Parlament de Catalunya, de manera 
sobirana estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, independent, democràtic i social.  
 
Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent  la legislació de l’Estat Espanyol i tota 
aquella d’àmbit internacional que empara i protegeix el drets socials i els drets dels pobles a 
decidir el seu propi futur.  
 
Els acords proposats estan determinats per la progressiva gravetat de la situació econòmica 
i conseqüent deriva d’exclusió social que suporten molts i moltes dels ciutadans i ciutadanes 
de Llanars, i per extensió de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de les polítiques 
aplicades per l’Estat Espanyol. Avui l’atur afecta a més de 821.000 persones (INE 2on Ter.), 
el 20% es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en greu perill 
de desaparició i l’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.409 milions d’euros per 
Catalunya. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb 
fermesa i en defensa dels interessos col·lectius i  del bé comú, generant un clima de 
confiança i esperança pel poble català.  
 
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar els recursos públics de 
forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres 
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supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un Estat que camina cap a la 
fallida econòmica i està immers en una progressiva desacreditació internacional. Al mateix 
temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern 
de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus prejudicis al poble de Catalunya, fet 
que genera una important distorsió en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de 
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que 
pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al 
bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels  Ajuntaments. A més, ara s’anuncia 
des del Govern Espanyol, que es promouran gran canvis legals que atemptarien, si es 
donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal 
català i dels serveis que aquests presta al conjunt de la ciutadania.  
 
Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió la 
unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement 
mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català, 
dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin mostrar-se al món segons la 
seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces 
permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus 
administratiu i competencial de Catalunya etc. fan que el poble català se senti ferit en la 
seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació nacional.  
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 
cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les dificultats dels 
present i afrontar el futur amb esperança.  
 
Per tots aquests motius, i principalment per preservar el benestar dels ciutadans de Llanars, 
i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en greus problemes 
de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de  l’atur 
i la pobresa de les classes treballadores,  
  
Per tot l’exposat es proposa al Ple:  
 
PRIMER. Declarar moralment Llanars territori català lliure i sobirà.  
 
SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn en el 
termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 2014, el procés de 
declaració de sobirania nacional catalana i  convoquin els referèndums i comicis necessaris 
per preparar de manera convenient la transició cap al nou estat català.  
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal de:  
- Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals i catalanes, fins la seva regulació 
definitiva en el marc de la nova constitució catalana.  
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions 
que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica 
catalana.  
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a 
realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya.  
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea, 
per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou estatus jurídic.  
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QUART. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre 
accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres 
civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des 
del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la 
constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i 
divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de 
Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la 
fase de transició cap al nou estat català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot 
aquest procés tingui una especial cura en què els drets de ciutadania i les prestacions 
socials quedin garantits pel conjunt de la població catalana, fent polítiques actives en favor 
d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, 
cohesió i justícia socials. Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena 
competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori català.  
 
CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Llanars a totes aquelles organitzacions 
cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i 
de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de l’Associació de Municipis per la 
Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l’estratègia i accions de 
l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.  
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de 
territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva  unitat i identitat com a 
poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència del 
què avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la 
nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la 
reunificació política dels Països Catalans.  
 
SETÈ. Des del poble de Llanars, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en especial a 
l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en 
els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.  
 
VUITÈ. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de  
Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Assemblea Nacional Catalana.” 
 
Votacions. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:00 hores, de la 
qual, com a secretària, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala     La secretària 
Alcalde      Marta Arxé i Llagostera 
 


