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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 4/2013 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  20 de setembre de 2013 
Hora d’inici: 19.00 hores 
Hora d’acabament: 20.10 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 
 
Hi assisteix, el senyor Esteve Roca i Teixidor, interventor comissionat per XALOC per a 
l’Ajuntament de Llanars. 
 
També hi 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 per XALOC 
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. Ratificació de decrets d'alcaldia 
4.1. Ratificació del decret d'alcaldia de 16 de juliol de 2013 d'aprovació del conveni de 
col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i l’Ajuntament de Llanars per a 
la realització del Festival de música de la Vall de Camprodon 2013 
4.2. Ratificació del decret d'alcaldia d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Llanars i 
l'Associació de Noves Tecnologies de la Vall del Ritort (NTC Ritort) per al sosteniment de la 
xarxa pública d'accés a Internet amb sistema guifi.net 
4.3. Ratificació del decret d'alcaldia de modificació de la clàusula 18 del Plec de clàusules 
administratives particulars de l'obra d'abastament d'Espinalba per un  error involuntari. 
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5. Proposta d'aprovació del Compte General 2012 
6. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament - 
Unitat d’Actuació la Canal 1 de Llanars 
7. Aprovació definitiva de l’expedient de desafectació de béns comunals per a qualificar-los 
com a béns patrimonials. 
8. Aprovació provisional de la modificació del Pla especial del catàleg de masies i cases 
rurals de Llanars 
9. Proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts  i Conveni de l'AECT País d'Art i 
d'Història les valls catalanes del Tec i del Ter 
10. Proposta de festes locals per a l'any 2013. 
11. Moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una Agència comarcal per a la 
prestació de determinats serveis 
12. Mocions 
12.1. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
12.2. Proposta moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans 
dels municipis (i els consells comarcals) 
12.3. Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de l’acció de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social 
13.Seguiment de la gestió municipal 
14. 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 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es proposa al Ple l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 
Llanars celebrada el dia 21 de juny de 2013. 
 
Votacions 
 
L’acta 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: 
 

495 10/06/13 Ajuntament de 
Camprodon 

Petició de previsió en el planejament de les 
indicacions de la memòria descriptiva del 
perímetre de protecció sanitària de la captació 
de la Bona Font 

557 28/06/13 Correus Informació sobre la possibilitat de traslladar 
l'atenció al públic a l'oficina de Camprodon 

583 09/07/13 Diputació de 
Girona 

Confirmació conforme el PAES de Llanars 
s'adequa a la Metodologia per a l'elaboració del 
PAES a les comarques gironines 

608 15/07/13 Ajuntament de 
Ripoll 

35ena edició del Campionat d'Atletisme de fons 
de Ripoll el 17 de novembre de 2013 
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657 26/07/13 Infraestructures de 
la Generalitat de 
Catalunya 

Redacció del projecte constructiu "Via ciclista del 
Ter. del Camí el Pont de Reixach a Llanars 

708 12/08/13 Direcció General 
del Medi Natural  

Denegació de la subvenció sol.licitada per a 
substitució de filat espinós a Espinalba 

718 20/08/13 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Conveni d'adhesió a la campanya de 
dinamització comercial "Fes la bossa! Escapa't! i 
Emociona't!" entre el CCR i la Cambra de 
Comerç 

765 02/09/13 Departament 
d'Empresa i 
Ocupació 

Proposta de festes locals per a l'any 2014 

780 16/09/13 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Nova contractació del servei de recollida 
d'escombreries 

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

18/06/13 
Autorització d'ús de l'edifici de l'escola per a la realització del casal d'Estiu 
2013 

18/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

21/06/13 Exempció del impost de vehicles de tracció mecànica en motiu de disminució 

21/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

25/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

27/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

27/06/13 
Requeriment de documentació a l'expedient 2013157-LLO-002 - zona de 
picnic amb barbacoa a una finca privada 

27/06/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

01/07/13 Autorització de circulació d'un carrilet turístic de 25/07/13 a 11/09/13 

02/07/13 
Presentació de sol·licitud a la convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor del ajuntament - càrrecs electes 

03/07/13 
Modificació de la clàusula 18 del Plec de clàusules del projecte d'abastament 
d'Espinalba 

08/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

09/07/13 
Inici d'expedient de modificació de les normes subsidiàries de planejament 
de Llanars, sector "UA Canal 1" 

10/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/07/13 Autorització de pas de la cursa ciclista de la 60ª edició del Gran Premi Ripoll 

12/07/13 Llicència d'obres 2013231-LLO-009 per enllosar jardí del carrer Roser, 3 

12/07/13 Devolució de rebut d'escombreries per baixa d'activitat 

16/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

16/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

16/07/13 Aprovació de conveni entre l'Ajuntament i NTC Ritort 

16/07/13 
Aprovació del conveni entre la Mancomunitat i l'Ajuntament per a la 
realització del Festival de Música de la Vall de Camprodon 2013 
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16/07/13 
Emissió d'informe de secretaria en relació amb el procediment i  la legislació 
aplicable per a la constitució de patrimoni públic de sòl i habitatge 

18/07/13 
Pròrroga de la llicència d'obres LLO-2010007 - construcció d'una nau 
industrial al camí de Feitús de Llanars 

18/07/13 
Pròrroga de la llicència d'obres LLO-2006016 per a la rehabilitació del mas 
can Galló del veïnat d'Espinalba de Llanars 

23/07/13 
Nomenament d'alcaldessa accidental durant el període qu va de 27 de juliol 
a 4 d'agost de 2013 

23/07/13 Autorització de pas de la IX BTT Vall de Camprodon 

23/07/13 
Emissió d'informe tècnic i informe proposta de secretaria en relació a 
l'expedient per a la constitució del patrimoni públic de sòl i habitatge 

24/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

25/07/13 
Llicència de primera ocupació de l'edifici de dos habitatges del Passeis del 
Palancó, 8, de Llanars 

25/07/13 
Llicència d'obres 2013240-LLO-010 - instal.lació de comptador de llum a la 
finca de Can Galló d'Espinalba 

29/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

30/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

30/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

30/07/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

05/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

06/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

06/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

06/08/13 Constitució del patrimoni públic de sòl i habitatge 

06/08/13 
Autoritzaciío de l'ocupació del domini públic per a la realització d'una acció 
promocional Campanya Repsol Gas Canalitzat 2013 

07/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

08/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

08/08/13 
Acceptació de nomenament de la Directora tècnica i coordinadora de 
seguretat i salutndel Projecte constructiu per l'abastament d'Espinalba 

09/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

09/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

13/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

13/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

13/08/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

30/08/13 Contracte de serveis per a la millora forestal amb l'ADF Vall de Camprodon 

05/09/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

05/09/13 Subvencions del servei de guarderia 2012-2013 

13/09/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

13/09/13 Autorització d'ús del Camp de Tir 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 57 

 

4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. Ratificació del decret d'alcaldia de 16 de juliol de 2013 d'aprovació del conveni de 
col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i l’Ajuntament de Llanars 
per a la realització del Festival de música de la Vall de Camprodon 2013 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 16 de juliol de 2013, que tot seguit es 
transcriu: 
 
"..." 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER 
A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON 2013 
 
Vist el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els 
ajuntaments de Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, per a la realització del Festival 
de Música de la Vall de Camprodon i la seva minuta. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir les bases de col·laboració entre les entitats 
abans esmentades per a la realització de la onzena edició d’aquest festival de música, amb 
la previsió de celebració de cinc concerts als municipis de Llanars, Molló, Sant Pau de 
Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter, aquest any 2013, per un pressupost total de 
21.000,00 euros. 
 
Atès que, de conformitat amb el pacte quart de la minuta del conveni, el finançament 
d’aquesta activitat anirà a càrrec dels Ajuntaments signants del conveni i de les subvencions 
que s’obtinguin per realitzar aquesta activitat i que, de conformitat amb el pacte cinquè els 
ajuntaments es comprometen a abonar a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon la 
quantitat acordada en l’apartat quart del conveni amb aportació d’una bestreta de 3.000,00 
€, abans del 31 de juliol de 2013. 
 
Vist l’informe d’intervenció en relació a la consignació pressupostària. 
 
RESOLC 
 
1. Aprovar el conveni i la seva minuta en tots els seus termes. 
 
2.  Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la signatura del conveni i 
demés tràmits necessaris. 
 
3. Notificar-ho a la Mancomunitat i a la resta d’ajuntaments per al seu coneixement 
 
4. Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple que es celebri. 
 
Llanars, 16 de juliol de 2013 
"..." 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
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4.2. Ratificació del decret d'alcaldia d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de 
Llanars i l'Associació de Noves Tecnologies de la Vall del Ritort (NTC Ritort) per al 
sosteniment de la xarxa pública d'accés a Internet amb sistema guifi.net 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 16 de juliol de 2013, que tot seguit es 
transcriu: 
 
"..." 
DECRET D'ALCALDIA 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLANARS I L'ASSOCIACIÓ 
DE NOVES TECNOLOGIES DE LA VALL DEL RITORT (NTC RITORT) PER AL 
SOSTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D'ACCÉS A INTERNET AMB SISTEMA 
GUIFI.NET 
 
La Sra. Berta Hernàndez i Nubiola, en representació de l'Associació per a les Noves 
Tecnologies de la Comunicació de la vall del Ritort (NTC Ritort), amb CIF G55055677,  va 
sol.licitar una subvenció de 744,89 euros pel finançament del cost del primer any de la 
connexió d'ADSL necessària per poder oferir el servei d'Internet a zones on no arriben les 
companyies telefòniques. 
 
En considerar molt important que tothom tingués opció d'accés a Internet i que era molt 
lloable que l'Associació NTC Ritort hagués fet els passos necessaris perquè fos possible en 
zones que no tenien cap tipus de cobertura, per resolució d'alcaldia d'11 de gener de 2013, 
es va atorgar a l'Associació NTC Ritort un ajut pel finançament del cost del primer any de la 
connexió d'ADSL 
 
Atès que des de l'Ajuntament de Llanars es comparteix la voluntat de l'Associació NTC Ritort 
d'estendre l'accés a Internet als veïns del municipi com a millora dels serveis bàsics de 
comunicacions i de la qualitat de vida dels ciutadans, i que als efectes d'establir els 
mecanismes per a la coordinació i col·laboració mútues en la realització dels objectius es 
considera oportú la formalització de conveni, 
 
Vist el contingut del conveni entre l'Ajuntament de Llanars i l'Associació de Noves 
Tecnologies de la Vall del Ritort (NTC Ritort) i la seva minuta,  
 
Resolc 
 
Primer.- Aprovar la minuta de Conveni entre l'Ajuntament de Llanars i l'Associació de Noves 
Tecnologies de la Vall del Ritort (NTC Ritort). 
 
Segon.- Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la signatura del conveni 
i demés tràmits necessaris. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció de la present resolució a l'Associació NTC Ritort, pel seu 
coneixement i als efectes adients. 
 
Quart.- Ratificar la present resolució en la propera sessió del Ple que es celebri. 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 59 

 

Llanars, 16 de juliol de 2013 
"..."  
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
4.3. Ratificació del decret d'alcaldia de modificació de la clàusula 18 del Plec de 
clàusules administratives particulars de l'obra d'abastament d'Espinalba per un  error 
involuntari. 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 3 de juliol de 2013, que tot seguit es 
transcriu: 
 
"..." 
DECRET D'ALCALDIA 
 
Vist que s'ha detectat un error involuntari a la clàusula 18 "Responsable del contracte, 
direcció de l'obra i delegat de l'obra" del Plec de clàusules administratives particulars que 
regiran la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del projecte 
constructiu per l'abastament d'aigua al nucli d'Espinalba de Llanars, en el sentit que es fa 
constar que el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) 
designarà el director de l'obra i la coordinació de seguretat i salut, quan, en realitat, aquest 
Consorci ja no es fa càrrec de la prestació del servei d'aigües a Llanars la qual recau en 
l'empresa Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, S.A. (GIACSA); 
 
Atès que per tant a l'esmentada clàusula on diu " Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües 
de Catalunya (CONGIAC)" ha de dir " Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, S.A. 
(GIACSA)"; 
 
Atès que en la sessió plenària ordinària de data 21 de juny de 2013 es va aprovar 
l'adjudicació del contracte d'obres del projecte esmentat, i en l'apartat 3 del referit acord 
també es fa constar que serà CONGIAC qui designarà el director de l'obra i la coordinació 
de seguretat i salut, quan ha de dir que serà GIACSA qui en farà aquesta designació; 
 
Per tot l'anteriorment exposat, RESOLC: 
 
Primer.- Acordar la modificació de la clàusula 18 "Responsable del contracte, direcció de 
l'obra i delegat de l'obra" del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del projecte constructiu per 
l'abastament d'aigua al nucli d'Espinalba de Llanars, en el sentit següent: 
 
On diu " Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)" ha de dir 
"Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, S.A. (GIACSA)". 
 
Segon.- Fer constar que aquest error ha provocat un error en l'acord d'adjudicació de 
l'esmentada obra, aprovat en sessió plenària ordinària de data 21 de juny de 2013, 
concretament en l'apartat 3 de l'acord, en el mateix sentit que l'esmentat en l'apartat anterior 
de la present resolució i demanar al Ple la seva rectificació. 
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Tercer.- Notificar la present resolució a GIACSA, als efectes corresponents. 
 
Quart.- Sotmetre a ratificació plenària la present resolució en la propera sessió ordinària 
que se celebri. 
 
Llanars, 3 de juliol de 2013  
"..." 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general 
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2012, 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. 108, de data 5 de juny de 2013. 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar  el  Compte  General  de l’Ajuntament de Llanars corresponent a l'any 2012 
en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2012 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 2012 
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. 
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6. APROVACIÓ INICIAL 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 9 de juliol de 2013 s'incoa el procediment de modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament actualment vigents al municipi de 
Llanars; 
 
En data 16 de juliol 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 inicialment l'expedient de "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.- Obrir un període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci 
en el Butlletí oficial de la Província de Girona i a un diari de premsa periòdica. Durant aquest 
període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar per tal 
de presentar les al·legacions que es considerin convenients. 
 
Tercer.- 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. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
 
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE 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. 
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El motiu de la desafectació és principalment, que des de fa més de vint-i-cinc anys que no 
s'aprofiten com a comunal. 
 
En data 10 de juny de 2013, es va emetre informe pels serveis tècnics municipals en relació 
amb el bé objecte de desafectació.  
 
En data 13 de juny de 2013 es va emetre informe de secretaria. 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de 21 de juny de 2013 es va 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, d'acord amb els 
termes que consten a l'expedient. 

 
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 que durant el termini d’exposició pública (BOP de Girona núm. 130 de 08/07/13) no 
s’han presentat al·legacions. 
 
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: 

Primer.- Aprovar definitivament 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 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.- Publicar l'aprovació definitiva al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
als efectes corresponents. 

Tercer.- Comunicar el present acord als serveis territorials de Girona, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, pel seu coneixement i als 
efectes adients. 

 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL 
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE LLANARS 
 
Atès que en data de juny de 2013 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 tres edificacions proposades; 
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En sessió plenària de data 21 de juny de 2013 es va aprovar inicialment la modificació del 
Pla Especial del Catàleg de Masies de Llanars i es va ordenar la seva exposició a informació 
pública i la seva notificació als interessats; 
 
En data 10 de juliol de 2013 es va publicar anunci d'informació pública al Diari de Girona i en 
data 11 de juliol de 2013 se'n publicà al BOP de Girona núm. 133; 
 
En data 10 d'agost de 2013 va concloure el període d’informació pública en què es van 
presentar les al·legacions següents: 
 
-Escrit d'al·legacions presentat en data 22 de juliol de 2013 pel senyor Joan Carles Martínez 
Prat, com a propietari de la masia Can Patllari, que és una de les tres edificacions que es 
pretén incorporar en el Catàleg. 
 
En data 19 d'agost de 2013 per part del tècnic municipal d'aquest Ajuntament es va emetre 
informe sobre les al·legacions presentades; 
 
Atès l'informe de secretaria de data 3 de setembre 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, en relació amb l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions següents presentades pel senyor Joan Carles Martínez, 
com a propietari de la masia Can Patllari, acceptant la documentació presentada pel mateix i 
atorgant-li la veracitat a la mateixa, i modificar la fitxa núm. 13 del Catàleg de masies en el 
sentit d'eliminar la part on es fa constar "...La propietat fa constar que no hi ha documentació 
escrita ni gràfica i que la casa constava de dos plantes amb una sup. total aproximada de 
150 m2" i en el seu lloc fer constar "La propietat ha aportat documentació acreditativa de 
l'existència del mas i de la seva utilització com a habitatge. La superfície aproximada és de 
110 m2 distribuïts en tres nivells adaptats a la pendent del terreny”. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no 
urbanitzable i l’aprovació del catàleg, amb les alteracions resultants de l'apartat anterior. 

 

Tercer.- Notificar la resolució d’aprovació provisional als interessats als efectes que siguin 
procedents. 

 
Quart.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
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9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS  I CONVENI DE 
L'AECT PAÍS D'ART I D'HISTÒRIA LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER 
 
Vist que el municipi de Vivès, municipi membre de la Communauté de Communes du 
Vallespir, amb posterioritat a la signatura del Conveni, ha demanat la seva integració a 
l'AECT País d'art i d'història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter; 
 
Atès que perquè es produeixi la seva integració a l'AECT - PAH és necessària la modificació 
dels articles 7 del Conveni de l'AECT - PAH i articles 7, 12.1 i 12.6 dels seus Estatuts, en el 
sentit següent: 
 
-Article 7 (Conveni i Estatuts): modificació de la llista de membres. 
-Article 12.1 (Estatuts): composició de l'assemblea, increment del nombre de delegats, que 
passa de 68 a 70 (s'incrementa un delegat titular i un de suplent). 
-Article 12.6 (Estatuts): Procediments de presa de decisions. Hi haurà un vot suplementari 
per la Comunitat de Communes du Vallespir. 
 
Vista la proposta del text del Conveni i Estatuts de l'AECT - PAH amb les esmentades 
modificacions, i que consta a l'expedient; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts i Conveni de l'AECT País d'Art i d'Història de 
les Valls Catalanes del Tec i del Ter, concretament dels articles 7 del Conveni i articles 7, 
12.1 i 12.6 dels Estatuts, d'acord amb el seus nous textos en els termes que consten a 
l'expedient. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l'AECT País d'art i d'història de les Valls Catalanes 
del Tec i del Ter, als efectes corresponents. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
10. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 
 
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que estableix que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i 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/2012/2013, de 22 d'agost, publicada al DOGC núm. 6450, de 30 d'agost 
de 2013, per la que s'estableix el calendari oficial de festes a Catalunya per a l'any 2014; 
 
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. 
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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 amb caràcter definitiu, al Conseller d'Empresa i Ocupació, com a festes locals 
del municipi de Llanars els dies 29 i 30 de setembre de 2014. 
 
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. 
 
11. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS SOBRE LA CREACIÓ D’UNA AGÈNCIA 
COMARCAL PER A LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS 
 
Recentment, s’han obert debats en el si del Consell d’Alcaldes sobre la creació d’una 
agència que portés a terme els serveis que fins ara realitza el Consorci Ripollès 
Desenvolupament o bé sobre la possibilitat que sigui el propi Consell Comarcal qui adopti 
aquests serveis. Finalment, sembla que s’ha optat per tirar endavant la proposta de 
constituir un nou ens (agència) sense haver obtingut, però, el consens dels ajuntaments de 
la comarca. 
 
L’Ajuntament de Llanars considera que aquest projecte i les qüestions relacionades amb el 
mateix no s’estan portant a terme de la forma adequada, i s’està proposant un model 
d’agència –d’acord amb allò que es desprèn de la proposta d’estatuts que s’ha presentat- 
que no difereix d’allò que fins ara ha estat el Consorci Ripollès Desenvolupament. Tampoc 
queda clar com es vol fer la participació privada i si hi ha interès a la comarca en participar-
hi activament per part dels empresaris i de les associacions empresarials.  
 
Per tant, l’Ajuntament de Llanars no es pot mostrar d’acord en aquest projecte i no vol avalar 
aquest nou model que, al nostre entendre, va a contracorrent amb la simplificació 
administrativa global que hauríem de portar a terme. 
 
En el marc global actual, sobta la idea i pretensió de voler crear un nou ens públic a nivell 
comarcal, especialment si tenim en compte el projecte de llei dels governs locals –que 
properament es debatrà i votarà al Parlament de Catalunya-, el qual sembla que torna a 
donar protagonisme als Consells Comarcals en quant a prestadors de serveis públics 
d’abast plurimunicipal, tot i que es pretén buidar una part del contingut polític de la mateixa 
institució. 
 
En el context econòmic, polític i social actual considerem que els ciutadans i ciutadanes de 
la nostra comarca no entendran la creació d’un nou ens públic que suposarà un increment 
de la despesa pública a través de nous costos d’estructura, càrrecs polítics i de confiança, 
personal funcionari i laboral i demés despeses que representa una nova entitat, quan 
existeix ja una estructura conformada en el propi Consell Comarcal, sense negar la 
necessitat de reformar l’estructura del Consell Comarcal si es pretén tenir un ens amb més 
capacitat de gestió i suport tècnic eficaç. 
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Fins i tot podríem, en aquests moments, ser valents i avançar-nos a l’aprovació de la nova 
Llei de governs locals, reformant el Consell comarcal dotant-lo de l’estructura política i 
tècnica necessària per afrontar les tasques que es pretén dotar a aquest possible nou ens 
(agència) i totes aquelles que els ajuntaments de la comarca requereixin per donar més 
eficiència i eficàcia als serveis municipals. 
 
En resum assenyalar que no obstant la evident necessitat de treballar per millorar els serveis 
de l'administració local a nivell comarcal, no es detecta, ara per ara, la necessitat de crear un 
nou ens públic.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Manifestar la disconformitat de l’Ajuntament de Llanars amb la creació d’un nou ens 
públic de prestació de serveis (Agència). 
 
Segon.- Demanar a la resta d’Ajuntaments de la comarca, al Consell Comarcal del Ripollès i 
al Consorci Ripollès Desenvolupament que es reobri el debat sobre la necessitat de la 
creació d’un nou ens (agència) o bé que sigui el propi Consell Comarcal qui assumeixi els 
serveis que, fins ara, presta el Consorci Ripollès Desenvolupament, reformant, si és 
necessari, l’estructura de l’ens comarcal com preveu la nova Llei de governs locals. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció dels presents acords a tots els municipis de la comarca, al 
Consell Comarcal del Ripollès, a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i al Consorci 
Ripollès Desenvolupament, als efectes oportuns. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
12. MOCIONS 
 
12.1. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR  
 
Antecedents 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya 
en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la 
voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions 
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de 
l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del 
Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de 
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col•lectiu mitjançant 
una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada 
pel Parlament el 23 de gener de 2013. 
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El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de 
permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a 
través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 
pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la 
voluntat popular. 
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com 
expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de 
Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de les 
institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de 
les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a 
decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la 
seva posició final.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa. 
 
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del 
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en 
aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i fer-ne difusió a les entitats 
culturals i cíviques del municipi. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 

12.2. PROPOSTA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE 
PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS) 

La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a 
la continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país 
s’ha anat construint des dels anys 80. 

En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en 
perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels 
drets individuals i col•lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i 
suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en 
perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat 
de vida. 
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Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de 
l’administració local, l’Ajuntament de Llanars mostra la seva preocupació per les greus 
conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau 
social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les 
persones, especialment les més vulnerables. 

Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans 
gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 

Es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 

1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, l’Ajuntament 
de Llanars demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als 
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de 
la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials 
per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis 
socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra 
exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea 
(article 5 del Tractat de la UE). 

2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó 
que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Llanars insta al Govern de la Generalitat a 
garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a 
tot el territori. 

3. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords. 

Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 

 

12.3. MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES 
DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 

Exposició de motius 

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a 
les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport 
professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva 
continuïtat, volem manifestar el següent: 

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que 
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva 
formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la 
integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.  
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El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran 
part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que 
són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica 
que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 

En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una relació 
de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el 
compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes 
persones, moltes entitats serien inviables. 

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives 
són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un 
dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport 
de base i en els nostres joves.  

Per això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 

Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en les 
actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 
professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim especial per les entitats 
esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional. 

Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial de la 
Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de 
lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col•laborin i obtinguin una retribució que es 
pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els 
ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. 

Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació 
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les activitats 
esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 

Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la figura 
del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i 
entitats sense finalitat de lucre. 

Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a 
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 
professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de 
Treball i la Segureta Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable. 

Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de Deportes, als 
grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del municipi. 

Votacions 
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La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
13. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
13.1.Servei escombraries: el senyor alcalde informa que el contracte de recollida 
d’escombraries finalitza a finals de l’any que ve i s’està plantejant el nou concurs i també 
com s’efectuarà el sistema de repartiment de costos. En base a això, des del Consell 
comarcal es demana si l’ajuntament vol fer alguna modificació en la prestació del servei. El 
nou sistema de repartiment de costos, pot representar una diferència d’un 5% d’increment o 
de rebaixa del cost. 

14. PRECS I PREGUNTES 

No se’n formulen. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.10 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 
 


