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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 3/2013 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  21 de juny de 2013 
Hora d’inici: 19.40 hores 
Hora d’acabament: 20.30 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 
 
 
Assisteix, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària 
delegada. 
 
Actua com a secretària de la sessió la senyora Míriam Garea i Gil, 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 d'actes d'anteriors sessions 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4. Ratificació de decrets d'alcaldia 
4.1. Decret d'adhesió al conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la contractació mitjançant diversos sistemes l’agregació de 
demanda de serveis de telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, 
Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i la Selva amb un interès comú 
tant d’estalvi econòmic com de procediments de contractació. 
4.2. Decret d’aprovació de l’encàrrec a la Diputació de Girona per procedir a la compra 
agregada de reguladors de flux per a enllumenat públic i la seva instal·lació 
5. Proposta d'aprovació de la desafectació de béns comunals per a qualificar-los com a béns 
patrimonials 
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6. Proposta d’aprovació de sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a l'inici de 
l'expedient de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament - Unitat 
d’Actuació la Canal 1 de Llanars 
7.Proposta de l'aprovació inicial de la modificació del Pla especial del catàleg de masies i 
cases rurals de Llanars 
8. Aprovació del conveni de cessió gratuïta d'un desfibril·lador 
9. Proposta d'aprovació d'acta de preus contradictoris de l'obra "Millora de l'accés al nucli de 
Llanars pel carrer Morer" 
10.Seguiment de la gestió municipal 
11.Mocions, precs i preguntes 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde declara oberta la sessió i a continuació es procedeix al debat i votació dels 
punts inclosos a l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ D'ACTES D'ANTERIORS SESSIONS 
 
Es proposa al Ple l'aprovació de les següents actes: 
 
- Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia  21 de febrer de 2013 
- Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 7 de maig de 2013 
 
Votacions 
 
Ambdues actes s'aproven per unanimitat. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

0277 27/03/13 Direcció General 
de Comerç 

Autorització de les tarifes d'aigua 2013 per part 
de la Comissió de Preus de Catalunya 

0295 05/04/13 Ajuntament de 
Ripoll 

Moció sobre l'exercici de la sobirania fiscal a 
l'Ajuntament de Ripoll 

0376 06/05/13 Tribunal Superior 
de Justícia de 
Catalunya 

Acord de 16/04/13 nomenament Jutge de Pau 
Titular 

0384 08/05/13 Síndic de Greuges 
de Catalunya 

Pagament de la plusvàlua en cas d'execució 
hipotecaria i de dació 

0457 27/05/13 Agència Catalana 
de l'Aigua 

Resolució de concessió d'aigües a l'Ajuntament 
de Camprodon - Captació Bona Font 

0466 29/05/13 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Assignació de les funcions d'Intervenció de 
l'Ajuntament de forma transitòria i puntual 

0486 06/06/13 Ajuntament de 
Ripoll 

Moció per a demanar la continuïtat del 
finançament de la llei de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència 

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

13/02/13 
Autorització d'exhumació de les restes cadavèriques del nínxol 48 de 
l'andana C del cementiri municipal de Llanars per trasllat al cementiri de 
Camprodon 

15/02/13 
Baixa de rebuts d'IVTM 2013, per baixa dels vehicles davant la Prefectura 
Provincial de Trànsit. 

21/02/13 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona pel finançament de les 
despeses de funcionament del consultori mèdic de Llanars 

26/02/13 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la neteja de marges 
de camins en prevenció d'incendis forestals 

28/02/13 
Autorització de l'ocupació del domini públic per a la instal·lació d'unes 
atraccions infantils 

28/02/13 Delegació de funcions d'alcaldia a la Tinent d'Alcalde 

05/03/13 Bonificació de l'IVTM per vehicle amb antiguitat superior a 25 anys 

07/03/13 Informació a la SGAE en relació a la titularitat d'una activitat 

13/03/13 
Sol·licitud a la Diputació de Girona de concessió d'un dels concerts de 
Selvatana cobla i veus. Concert del Centenari. 

14/03/13 Autorització i col·laboració en la celebració de la festa de Sant Antoni Abad  

19/03/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

26/03/13 
Delegació de vot a sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès de 27 de març 
de 2013 

28/03/13 Regularització de rebuts de nínxols del cementiri municipal 

12/04/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

18/04/13 
Autorització a l'AMPA de Llanars per la venda ocasional de llibres i roses 
durant la diada de Sant Jordi 2013 

18/04/13 
Autorització a l'escola les Moreres l'ús de la sala de ball per a una 
representació teatral el dia 16 de juny de 2013 

19/04/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

06/05/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

07/05/13 Aprovació de l'expedient de generació de crèdits 1/2013 

07/05/13 Aprovació de l'expedient de generació de crèdits 2/2013 

14/05/13 
Autorització de pas pel municipi de Llanars, el proper dia 7 de juliol de 2013, 
de la marxa BTT no competitiva  TRANSPYR ADVENTURE 2013 

14/05/13 
Incoació d'expedient per a la contractació del servei de socorrisme de la 
piscina municipal 

14/05/13 Aprovació de l'expedient de generació de crèdits 3/2013 

14/05/13 
Incoació d'expedient urbanístic 2013189-LLO-004 per a cobertura de la 
terrassa  del costat nord-oest del mas Can Solfa 

16/05/13 
Llicència d'obres 2013170-LLO-003, piscina prefabricada al carrer Font d'en 
Rafel, 23 

23/05/13 Assabentat tinença de 5 èquids al mas la Badia 

23/05/13 Assabentat tinença de 4 èquids al mas la Canal 

23/05/13 Assabentat tinença de 3 èquids al mas el Reixach 

23/05/13 Assabentat d'activitat d'assessoria veterinària al mas Girbau 
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28/05/13 Autorització de pas pel municipi del BiciTrailTer 

30/05/13 
Subvenció pel finançament dels treballs de restauració del frontal d'altar de 
l'església de Sant Esteve de Llanars 

06/06/13 
Encàrrec a la Diputació de la gestió de la contractació agregada de 
reguladors de flux 

06/06/13 Incoació d'expedient de desafectació de bens comunals 

06/06/13 
Incoació d'expedient de modificació del Pla Especial del Catàleg de Masies 
de Llanars 

07/06/13 
Emisió d'nformes i proposta de secretaria per a la desafectació de bens 
comunals 

11/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

11/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

11/06/13 Devolució d'IVTM 2013 per baixa definitiva vehicle B7557UT 

11/06/13 
Llicència d'obres 2013201-LLO-006 acabats i instal·lacions local carrer 
Catalunya 3 bis 

11/06/13 Assabentat activitat exp. 2013199-LLA-006 venda de parament per la llar 

11/06/13 
Incoació d'expedient de modificació de les Normes Subsidiàries de 
Planejament - Unitat d'Actuació la Canal 1 

13/06/13 
Incoació d'expedient de contractació temporal d'un peó per cobrir les 
necessitats del servei 

13/06/13 
Emissió d'informe proposta de secretaria en relació a la modificació del 
projecte de Pla Especial de Masies i Cases Rurals 

18/06/13 Contractació de peó de manteniment per cobrir el servei de la piscina  

18/06/13 
Devolució de l'aval de les obres de construcció de la sitja de la caldera de 
biomassa 

18/06/13 
Devolució de l'aval de les obres de construcció de la caldera de biomassa 
fase III: escola i Cooperativa 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. DECRET D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
LOCALRET I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT DIVERSOS SISTEMES L’AGREGACIÓ DE DEMANDA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS DELS MUNICIPIS DEL GIRONÈS, PLA DE L’ESTANY, 
GARROTXA, ALT EMPORDÀ, RIPOLLÈS, CERDANYA, BAIX EMPORDÀ I LA SELVA 
AMB UN INTERÈS COMÚ TANT D’ESTALVI ECONÒMIC COM DE PROCEDIMENTS DE 
CONTRACTACIÓ. 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 21 de maig de 2013, que tot seguit es 
transcriu:  
 
"..." 
DECRET D'ALCALDIA  
 
Vist que aquest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci LOCALRET, té 
aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord marc per l'homologació de diversos els serveis 
de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS: 
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LOT 1  SERVEIS DE TELEFONIA FIXA, 
LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Vist que té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal  
varen signar un conveni de col·laboració en virtut del qual s’estableix la possibilitat de 
realitzar una contractació centralitzada mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda 
de serveis de telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt 
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú tant d’estalvi 
econòmic com de procediments de contractació. 
 
Per tot l'anteriorment exposat,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Adherir-se de forma expressa al Conveni de col·laboració esmentat a la part 
expositiva de la present resolució i a la possibilitat que d’aquest se’n desprèn de participar 
en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que, en 
vers a l'acord marc d'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions porti a 
terme el Consorci Localret de forma agrupada amb la coordinació dels Consell Comarcals 
del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La 
Selva. 
 
Segon.- Acceptar el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre el 
Consorci Localret i el Consell Comarcal del Ripollès, i s’obliga a complir-lo i respectar-lo 
mentre no es revoqui de forma expressa la present adhesió. Les modificacions, adaptacions 
i/o ampliacions d’aquest conveni s’entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fet 
de no revocar l’adhesió dins del 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquelles. 
 
Tercer.- L’Ajuntament encomana la gestió de la contractació d’aquests serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbils i dades) i per la qual cosa S’OBLIGA a: 
 
1. Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al Consell Comarcal per a 

dur a terme els processos de contractació centralitzada que es derivin d’aquest conveni. 
2. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que 

hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre el document comptable A, o 
certificat d’existència de crèdit adequat i suficient  el qual s’haurà d’adjuntar a la petició 
pròpiament dita. 

3. Assumir el compromís de consignació pressupostària suficient i adequada per als 
exercicis futurs 2014/2015. 

4. Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D abans que 
LOCALRET dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre al Consell Comarcal 
per tal que el pugui lliurar a LOCALRET. 

5. L’ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les 
tasques de gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel seguiment  del contracte i, 
per tant, serà el seu únic interlocutor entre l’ajuntament i aquest Consell.  

6. Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació com durant l’inici 
de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació 
centralitzada hauran de ser canalitzats a través del respectiu Consell Comarcal. 
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7.  Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb l’adjudicatari del 
contracte per al compliment del contracte, seran resolts per cadascun dels ajuntaments 
afectats, que es subrogaren en la posició de LOCALRET com administració contractant. 

 
Quart.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista destinar en la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dades- que dugui a 
terme LOCALRET és de veu 4.650,00 euros, IVA inclòs, la qual anirà en càrrec de la partida 
2013.1.920.22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES del pressupost municipal. 
 
Cinquè.-  Facultar a l'alcalde tant àmpliament com sigui menester per a signar tots els 
documents i realitzar totes les gestions necessàries per a dur a terme aquest acord.  
 
Sisè.- Sotmetre a ratificació plenària la present resolució en la propera sessió ordinària que 
se celebri. 
"..." 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
4.2. DECRET D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
PROCEDIR A LA COMPRA AGREGADA DE REGULADORS DE FLUX PER A 
ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA INSTAL·LACIÓ 
 
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ratifica el decret d'alcaldia de 6 de juny de 2013, que 
tot seguit es transcriu:  
 
"..." 
DECRET D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
PROCEDIR A LA COMPRA AGREGADA DE REGULADORS DE FLUX PER A 
ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA INSTAL·LACIÓ 
 
En l’exercici de la seva competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis (art 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim 
Local), la Diputació de Girona té la voluntat d’agregar la demanda de determinats 
subministraments i serveis dels municipis del territori de les comarques de Girona amb un 
interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. En aquest sentit, els articles 203, 204 i 205 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entres les 
corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L’Ajuntament de Llanars té un interès en adquirir  reguladors de flux per a enllumenat públic, 
a fi d’obtenir un major estalvi i eficiència energètica i així facilitar l’adequació a la nova 
legislació en matèria d’enllumenat públic. 
 
L’Ajuntament de Llanars està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de 
Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la compra agregada de 
reguladors de flux per a enllumenat públic i la seva instal·lació. 
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La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a 
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
 que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut del que s’ha exposat, l'Alcaldia RESOL: 
 
Primer.- ENCARREGAR a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada de 
reguladors de flux per a enllumenat públic i la seva instal·lació  de l’Ajuntament de Llanars. 
 
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació de 
Girona són els que consten al conveni tipus transcrit a l’annex. 
 
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Diputació de Girona, que 
s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Quart.- Ratificar la present resolució en la propera sessió del Ple que es celebri. 
"..." 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DE BÉNS COMUNALS PER A 
QUALIFICAR-LOS COM A BÉNS PATRIMONIALS 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 6 de juny de 2013 es va acordar la incoació del procediment 
per a proposar al Ple municipal l'acord de l'alteració de la qualificació jurídica, per 
desafectació, d'una petita part del bé comunal conegut com "Muntanya de Feitús", propietat 
de l'Ajuntament de Llanars, per a convertir-lo en bé de caràcter patrimonial ja que es 
considera oportú i convenient, dins de la legalitat, aquesta desafectació per al seu nou destí; 
 
Vist que amb data 10 de juny de 2013, es va emetre informe pels serveis tècnics municipals 
en relació amb el bé objecte de desafectació.  
 
Atès que és competència del Ple de la Corporació aprovar l’expedient, de conformitat amb 
l’article 22 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals i l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès l’informe de Secretaria de data 13 de juny de 2013, i de conformitat amb l’establert en 
els articles 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 20.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, es proposa al Ple l'adopció, per 
majoria absoluta, de conformitat amb l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de bases de règim local, dels acords següents: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica d’un bé immoble municipal 
de domini públic, desafectant-lo del seu caràcter comunal per a la seva qualificació com a bé 
immoble patrimonial, consistent en una franja de forma irregular -triangular- de superfície 
448,38 m2 m2 i una altra franja de 813,15 m2 de la finca rústica denominada "Muntanya de 
Feitús", d'acord amb els plànols que consten a l'expedient. 

Segon.- Aprovar que el bé immoble municipal de domini públic anomenat "Muntanya de 
Feitús", en una superfície de 448,38 m2 i una altra superfície de 813,15 m2, ubicades al límit 
de la zona urbana i edificada del municipi, d'acord amb els plànols que consten a 
l'expedient, i que d'acord amb el planejament urbanístic vigent es tracta de dues parcel·les 
qualificades com a sòl urbà, fa més de vint-i-cinc anys que no s'aprofiten com a comunal. 

Tercer.- Sotmetre l’expedient i l’acord a informació pública pel termini de vint dies, amb 
inserció en el BOP de Girona i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, perquè els interessats 
puguin formular les reclamacions que estimin pertinents. 

 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SOL·LICITUD A LA COMISSIÓ TERRITORIAL 
D'URBANISME PER A L'INICI DE L'EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT - UNITAT D’ACTUACIÓ LA CANAL 1 
DE LLANARS 
 
En data 6 de juny de 2013 va tenir lloc una reunió de propietaris inclosos a l'àmbit de la 
Unitat d'Actuació la Canal 1, a la qual hi van ser presents tots els propietaris i, en 
representació de l'Ajuntament de Llanars, l'alcalde, el regidor d'urbanisme i l'arquitecta 
municipal. En aquesta reunió els interessats van signar un acord previ de desenvolupament 
urbanístic del sector "LA CANAL-1" de Llanars, pel qual acceptaven el contingut del 
document “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament - Unitat 
d’Actuació La Canal 1 de Llanars” i “Proposta prèvia de reparcel·lació”, redactat per 
l’arquitecte Sr. Lluís Jordà Sala de l’equip Taller Sau, s.l.p., en data maig de 2013; 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2013 s'incoa el procediment de modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament actualment vigents al municipi de 
Llanars; 
 
En data 13 de juny de 2013 s'emet informe de Secretaria en relació amb la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament actualment vigents al municipi de Llanars; 
 
Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.c) i 
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar expedient urbanístic per a sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Girona l'aprovació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
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del municipi Llanars, concretament la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament de la unitat d’actuació La Canal 1 de Llanars”, en els termes que consten a 
l’expedient. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, 
juntament amb dues còpies del projecte “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament de la unitat d’actuació La Canal 1 de Llanars”, a fi que es doni inici al 
corresponent expedient. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
7. PROPOSTA DE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE LLANARS 
 
Vist que en data 5 de novembre de 2008 va quedar definitivament aprovat el Catàleg de 
Masies del municipi de Llanars; 
 
Atès que és d'interès municipal d'iniciar els tràmits per a la modificació del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Llanars, en el sentit d'incloure tres edificacions no 
previstes en el Catàleg vigent; 
 
Atès que l'arquitecta municipal ha redactat la Memòria de la modificació del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals, en la qual es justifica el motiu de la inclusió de les 
edificacions proposades; 
 
Atès l’Informe proposta de secretaria de data 14 de juny de 2013, i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 85.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; 

Essent d'aplicació els articles 67 i concordants, en relació a l'article 50 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, en la seva 
redacció donada d'acord amb la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de 
la llei d'urbanisme; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl 
no urbanitzable, d'acord amb la Memòria redactada per l'arquitecta municipal, en els termes 
que consten a l'expedient. 

Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, en el BOP de Girona i s'anunciarà també en un dels diaris de major 
difusió a la comarca. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que 
el vulgui examinar o obtenir-ne còpies perquè es presentin les al·legacions que es considerin 
convenients. 
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Tercer.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per 
a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual 
suposin modificació del règim urbanístic. Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb 
l’aprovació inicial. 

Quart.- Citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys que hi 
estiguin compresos. 

Cinquè.- Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, que l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un 
termini més llarg. 

Sisè.- Conclosa la informació pública, remissió de les al·legacions presentades als serveis 
tècnics municipals per al seu informe. 

Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D'UN 
DESFIBRIL·LADOR 
 
L’Ajuntament de Llanars, el 20 de novembre de 2009, mitjançant acord del Ple es va adherir 
al Catàleg de Serveis de Dipsalut; 
 
El 29 de març de 2011, l' Ajuntament de Llanars va presentar la sol·licitud (RE 2011/1660), 
per a l’adquisició d’1 desfibril·lador fix dins el programa Pm05 “Girona, territori 
cardioprotegit”, que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu 
de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada; 
 
La sol·licitud d’un desfibril·lador inclou la cessió gratuïta del bé, la formació específica per al 
seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la xarxa 
de desfibril·ladors durant quatre anys així com la reposició periòdica dels elèctrodes i la 
reparació o substitució immediata de l’aparell en cas d’incidència; 
 
Vist el conveni a formalitzar entre Dipsalut i l'Ajuntament on s'estableixen els termes i 
condicions de la cessió gratuïta del desfibril·lador; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de Conveni entre Dipsalut i l'Ajuntament de Llanars per a la 
cessió gratuïta d'un desfibril·lador, en tots els seus termes. 
 
Segon.- Facultar l'alcalde president tan àmpliament com sigui necessari per a la signatura 
del conveni i demés tràmits necessaris. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció dels presents acords a l’organisme autònom Dipsalut, als 
efectes corresponents. 
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Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA 
"MILLORA DE L'ACCÉS AL NUCLI DE LLANARS PEL CARRER MORER" 
 
Vist que en data 18 de març de 2011 es va adjudicar l'obra "Millora de l'accés al nucli de 
Llanars pel carrer Morer" al contractista Josep Vilanova, S.A.; 
 
Atès que l'obra s'ha executat totalment, però durant la seva execució va sorgir una partida 
d'obra nova no prevista en el projecte; 
 
Atès que en data 14 de juny de 2013 es varen reunir, la Directora de les obres, l'alcalde de 
l'Ajuntament de Llanars i el representant del contractista Josep Vilanova, S.A. a fi de 
determinar contradictòriament el preu a aplicar a la partida d'obra nova sorgida; 
 
Vista l'acta de preus contradictoris signada en data 14 de juny de 2013 i que consta a 
l'expedient; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l'acta de preus contradictoris sobre l'obra "Millora de l'accés al nucli de 
Llanars pel carrer Morer", signada en data 14 de juny de 2013 per la Directora de l'obra, 
l'alcalde de l'Ajuntament de Llanars i el representant del contractista Josep Vilanova, S.A. a 
fi de determinar el preu a aplicar a la partida d'obra nova sorgida, d'acord amb la justificació 
de preus del projecte que consta a l'esmentada acta, de la qual es deixa constància a 
l'expedient. 
 
Segon.- Notificar l'adopció dels presents acords al contractista Josep Vilanova, S.A., als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar l'adopció dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, als efectes 
corresponents. 
 
Quart.- Comunicar l'adopció dels presents acords al serveis territorials de Girona del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
(PUOSC 2011), juntament amb còpia de l'acta de preus contradictoris degudament 
aprovada. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
No n'hi ha. 
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11. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Neteja camins: el regidor senyor Joan Fontdecaba manifesta la seva disconformitat en què 
la Diputació realitzi la neteja de camins a partir del 8 de juliol, ja que considera que és molt 
tard. El senyor alcalde li comenta que es pot demanar a l'ADF que realitzin una primera 
neteja més aviat. El senyor Fontdecaba diu que li sembla bé fer-la, però que de totes 
maneres, li semblen insuficients. 
 
Abans de finalitzar el Ple i per raons d’urgència el senyor alcalde proposa la incorporació 
d'un nou punt en l'ordre del dia consistent en l'adjudicació de l'obra del Projecte constructiu 
per l'abastament d'aigua al nucli d'Espinalba de Llanars. El senyor alcalde informa que 
aquest assumpte no és a l'ordre del dia atès que el licitador que havia tret més puntuació i 
que va ser requerit per presentar una sèrie de documentació, no l'ha presentat fins al dia 
d'avui, i atès que d'acord amb la llei, el contracte s'ha d'adjudicar dins dels 5 dies hàbils a la 
presentació d'aquesta documentació i aprofitant que avui hi ha sessió plenària, es considera 
justificat incloure l'assumpte en el ple d'avui com a punt d'urgència, ja que, d'altra manera 
s'hauria de convocar un ple extraordinària per celebrar dins d'aquests 5 dies hàbils. 
 
En primer lloc i abans de discutir aquests nous punts de l’ordre del dia es procedeix a la 
votació de la seva urgència i incorporació. 
 
Votacions 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat la incorporació d'aquest assumpte en 
l'ordre del dia.   
 
 
12. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES "PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER L'ABASTAMENT D'AIGUA AL NUCLI D'ESPINALBA DE 
LLANARS" 
 
En sessió plenària extraordinària de data 7 de maig de 2013 es va aprovar l'expedient de 
contractació del projecte d'obres "Projecte constructiu per l'abastament d'aigua al nucli 
d'Espinalba de Llanars", els plecs de clàusules que han de regir la contractació mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat i es va aprovar la convocatòria de la seva licitació; 
 
En dates 8 i 9 de maig de 2013 es va procedir a invitar a quatre empreses per tal que 
presentessin les seves ofertes, de conformitat amb el projecte constructiu i els plecs de 
clàusules administratives particulars aprovats; 
 
Dins del termini atorgat, tres empreses van presentar les seves corresponents ofertes;  
 
En data 6 de juny de 2013, es  va constituir la Mesa de Contractació als efectes d’obertura 
dels sobre 1 de documentació i sobre 2 de les ofertes econòmiques presentades pels 
licitadors per a les obres del “PROJECTE CONSTRUCTIU PER L’ABASTAMENT  D'AIGUA 
AL NUCLI D'ESPINALBA DE LLANARS". La Mesa acorda de passar la documentació de les 
ofertes als tècnics redactors del projecte als efectes d'informe per a la seva valoració; 
 
Rebut l'informe tècnic i reunida novament la Mesa de Contractació, en data 13 de juny, als 
efectes de determinar l'oferta amb major puntuació, resulta ser la de l'empresa ASSA 
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Hidràulica i Electricitat, SL, que presenta una oferta econòmica per import de 177.900,00 € 
IVA inclòs (Base 147.024,79 €, IVA 30.875,21 €), amb les millores següents: 
 
a. Cost de les actuacions de l'Annex nº 13 del projecte (actuacions a executar per 
l'explotador) 
b. Instal·lació conducció i grup de pressió per les cases d'Escalaborns 
c. Construcció del camí d'accés a la Font de la Badia 
d. Construcció de tanques perimetrals a les instal·lacions de tractament de la Bona Font i de 
la Font de la Badia. 

 
En data  13 de juny de 2013 es va requerir a l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, 
l’aportació de la documentació conforme es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social i la constitució de la fiança del 5% del preu ofertat sense 
IVA, que es xifra en 7.351,24 €; 
 
En data 21 de juny de 2013 l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL aporta la 
documentació requerida i constitueix la garantia definitiva de 7.351,24 €, mitjançant aval 
número B-178-11, subscrit amb Caixabank, SA, en data 21 de juny de 2013; 
 
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars de l'obra i l’article 151.3 del Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 28 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, preveuen que s’adjudicarà el contracte en el termini dels cinc dies hàbils 
posteriors a la presentació de la documentació. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Adjudicar el contracte per a la realització de les obres del “PROJECTE CONSTRUCTIU 
PER L’ABASTAMENT  D'AIGUA AL NUCLI D'ESPINALBA DE LLANARS" a l’empresa 
ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, atès que presenta l’oferta amb major puntuació en relació 
a les de la resta de licitadors, en base a un preu d’execució de 177.900,00 €, IVA inclòs, i 
amb les millores següents:  
 
Millores tècniques 
a. Cost de les actuacions de l'Annex nº 13 del projecte (actuacions a executar per 
l'explotador) 
b. Instal·lació conducció i grup de pressió per les cases d'Escalaborns 
c. Construcció del camí d'accés a la Font de la Badia 
d. Construcció de tanques perimetrals a les instal·lacions de tractament de la Bona Font i de 
la Font de la Badia. 
 
Termini de garantia addicional: dos anys de garantia addicional 
 
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2013.1.151.61102 del pressupost de 
l'exercici 2013 
 
3. D'acord amb la clàusula 18 del plec de clàusules la direcció de l’obra i la coordinació de 
seguretat i salut aniran a càrrec del tècnic que designi el Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC)  
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4. Notificar la present resolució a l’adjudicatari amb citació perquè en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar de la recepció de la notificació, comparegui a formalitzar el corresponent 
contracte administratiu. L’adjudicatari presentarà al director de l’obra, dins el mateix termini 
assenyalat anteriorment, un programa de l’execució de l’obra, de conformitat amb les 
especificacions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques i facultatives. 
 
5. Signat el contracte, l’adjudicatari presentarà a l’ajuntament de Llanars el corresponent Pla 
de seguretat i salut i, un cop aprovat el mateix, es procedirà al replantejament de l’obra i el 
conseqüent inici d’execució de les obres. 
 
6. Notificar l’adjudicació de l'esmentat contracte a tots els licitadors, als efectes 
corresponents, d'acord amb allò que preveu l'article 151.4 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
7. Publicar l’adjudicació del contracte del PROJECTE CONSTRUCTIU PER 
L’ABASTAMENT  D'AIGUA AL NUCLI D'ESPINALBA DE LLANARS, al web de l’ajuntament i 
al Butlletí oficial de la província de Girona. 
 
8. S’adjunta document annex amb els termes del contracte, en compliment del previst a 
l’article 151.3 de la Llei de contractes del sector públic, el qual forma part integrant d’aquest 
acord. 
 
DOCUMENT ANNEX 
 
Termes del contracte 
 
“…” 
PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN, amb els seus respectius drets i representacions, 
aquest CONTRACTE, amb subjecció a les següents ESTIPULACIONS: 
 
Primera. ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, amb CIF B17226218,, representada en aquest 
acte pel senyor Josep Serra Bassols, amb NIF 77915293X, executarà les obres del 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER L’ABASTAMENT  D'AIGUA AL NUCLI D'ESPINALBA DE 
LLANARS d'acord amb les prescripcions tècniques del projecte, el plec de condicions 
particulars aprovat i l'oferta presentada. 
 
Segona. El pagament del preu del contracte serà realitzat de la forma prevista en el plec de 
condicions regulador, amb càrrec a la partida pressupostària número 2013.1.151.61102 del 
pressupost de l'exercici 2013. .  
 
Tercera. El termini d'execució de les obres serà de DOTZE mesos comptats des de 
l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Quarta. El preu cert de l'adjudicació és de 177.900,00 € IVA inclòs (Base 147.024,79 €, IVA 
30.875,21 €) 
 
Cinquena. Aquest contracte té naturalesa administrativa i les qüestions que en puguin sorgir, 
seran sotmeses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
"..." 
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Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.30 hores, de la 
qual, com a secretària, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala 
Alcalde      La secretària 
 


