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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 5/2013 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  25 d’octubre de 2013 
Hora d’inici: 20.00 hores 
Hora d’acabament: 20.45 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 del Pressupost i de la Planti l la de Personal per a l ’exercic i 2014  
2. Modif icació d'ordenances f iscals per a l 'exercic i 2014  
3. Donar compte estat execució pressupostària segon tr imestre  
4. Donar compte marc pressupostar i 2014 -2015-2016 
5. Aprovació del Conveni de col· laboració entre els ajuntaments de Llanars i  
Camprodon per l ’aprof itament  d’aigua pel consum de les poblacions  
 
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. 
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1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
L’EXERCICI 2014 

Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014, 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 2014, a nivell de capítols, que es detalla a 
continuació: 

Atès que el Pressupost per a l’exercici 2014 no presenta dèficit inicial; 

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a 2014; 

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: 

1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014, junt amb les seves Bases 
d’Execució. 

 
INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 IMPOSTOS DIRECTES 232.991,12 
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 
477.768,45 

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 . . . . . . . . . . . . . . . 497.580,45 
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DESPESES 
 
CAPÍTOLS 

 
DENOMINACIÓ 

 
EUROS 

   
1 DESPESES DE PERSONAL 111,904,69 
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 232.277,70 
3 DESPESES FINANCERES 3.817,66 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 97.057,25 
 DESPESES CORRENTS 445.057,30 
   
6 INVERSIONS REALS 24.310,56 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 28.212,59 
 DESPESES DE CAPITAL 24.310,56 
   
 TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . 497.580,45 

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 2014. 

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. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la unanimitat 
de membres de la Corporació. 
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2. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2014 
 
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. 
 
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 2014, 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 sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica. 
 
S'aplicarà un coeficient de l'1,5482 sobre les quotes mínimes fixades per la normativa vigent, 
el que representa un increment del 0,5 % respecte les quotes de l'any 2013, quedant el 
quadre de tarifes de la manera següent: 
 
POTÈNCIA I CLASE VEHICLE 

 
TARIFES 2014 

 
TURISMES 

 

DE MENYS DE 8 CAVALL FISCALS 19,54 
DE 8 A 11,99 CAVALLS 52,76 
DE 12 A 15,99 CAVALLS 111,37 
DE 16 A 19,99 CAVALLS 138,73 
A PARTIR DE 20 CAVALLS 173,40 
  
 AUTOBUSOS  
MENYS 21 PLACES 128,96 
DE 21 A 50 PLACES 183,67 
MÉS DE 51 PLACES 229,60 
   

CAMIONS  

DE MENYS DE 1000 KG. CÀRREGA ÚTIL 65,46 
DE 1000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 128,96 
DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 183,67 
DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 229,60 
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TRACTORS  

MENYS 16 CAVALLS 27,36 
DE 16 A 25 CAVALLS 42,99 
MÉS DE 25 CAVALLS 128,96 
  

REMOLCS I SEMIREMOLCS  
MENYS 1000 KG I MÉS 750 KG CARREGA 
ÚTIL 

27,36 

DE 1000 KG A 2,999 CARREGA ÚTIL 42,99 
MÉS 2,999 KG CARREGA ÚTIL 128,96 
  
ALTRES VEHICLES  
CICLOMOTORS 6,84 
MOTOCICLETES FINS 125 CC 6,84 
MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 
CC 

11,72 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 
CC 

23,46 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 
CC 

46,89 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 1000 CC 93.79 

 
B. Ordenança 9. Taxa per llicències urbanístiques.. 
 
Detectat un error material en  les tarifes quan es va fer la publicació íntegra de les 
ordenances fiscals per al 2012, publicades en el BOP núm. 229 de 30-11-2011, les tarifes 
correctes i vigents han de ser les següents: 
 
Article 6 
 
Regiran les següents tarifes: 
 
1. Tramitació expedient de declaració de ruïna: 1.200€ 
2. Obres majors, sobre import del projecte visat pel col·legi oficial corresponent: 0,25% del 
pressupost del projecte, amb un mínim de 30€ i amb un màxim de 400€. 
3. Obres menors, sobre pressupost o memòria valorada presentada per l’interessat: 0,25% 
del pressupost amb un mínim de 30€. 
4. Expedients de modificació de projectes: 

a. Obres majors: 0,10% del pressupost de la modificació, amb un mínim de 15€ i amb 
un màxim de 200€ 

b. Obres menors: 0,10% del pressupost de la modificació amb un mínim de 15€ 
5. Expedients de pròrroga: 

a. Obres majors: 60€ 
b. Obres menors: 10€ 

6. Expedient d’instal·lació de grues: 150€. 
7. Llicències de parcel·lació. 

a. Quota fixa: 60€. 
b. S’ incrementarà en 10€ per cada parcel·la resultant. 

8. Llicències de 1ª ocupació, primera utilització o modificació del seu ús: 75€. 
9. Per instal·lació de rètols, per unitat: 25€. 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 76 

 

10. Legalització d’obres iniciades sense permís: el mateix import que l’expedient de la 
llicència més un 20% de rècarrec. 
11. Taxa llicència de divisió horitzontal 

a. Quota fixa: 60€ 
b. S’incrementarà en 10€ per cada entitat resultant 

12. Tramitació de: 
a. Reparcel·lació: 400€ 
b. Projecte urbanització: 400€ 
c. Plans especials: 400€ 
d. Estudis de detall: 400€ 
e. Pla parcial: 600€ 
f. Pla parcial amb projecte d’urbanització: 900€ 
g. Pla parcial amb reparcel·lació i projecte urbanització: 1.500€ 

13.Certificats i informes de qualificació urbanística: 30 € 
 
C. Ordenança 12. Taxa per recollida d'escombraries i deixalles. 
 
Es proposa un increment del 3% resultant un nou redactat de l'article 5 amb el següent texte: 
 
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 72,97 

- Botigues, oficines, tallers i fusteries  113,38 

- Supermercats:   
     Fins a 150 m2  276,02 
     Més de 150 m2 437,93 
- Botigues d’aliments i begudes  145,98 

- Cafès, bars que no serveixin menjars, pubs, pastisseries i forns 182,46 
- Frankfurts i similars  270,66 
- Hotels, hostals, fondes, pensions i restaurants   
     Fins a 50 places 364,95 
     Més de 50 places 583,90 

- Indústries   
     Fins a 10 llocs de treball 145,98 
     D’11 a 50 llocs de treball 291,96 

- Càmpings i cases de colònies (per persona i dia) 0,33 
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D. Ordenança 15. Taxa pel subministrament d'aigua. 
 
Es proposa un nou redactat de l'article 6 amb el següent texte: 
 
Article 6. Quota tributària  
Periodicitat de les quotes i cobrament trimestral. 
TARIFA DOMÈSTICA EMPADRONATS: 
 
De 0 m3 a 18m3:     0,1334 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,2002 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,5603 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,8405 €/m3 
Més de 54 m3      0,8671 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 14,04 € 
 TARIFA DOMÈSTICA NO EMPADRONATS: 
 
De 0 m3 a 18m3:       0,1334 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,2002 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,5603 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,8405 €/m3 
Més de 54 m3      0,8671 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge) 21,06 € 
 
TARIFA SOCIAL 
 
De 0 m3 a 18m3:     0,0667 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,1001 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,2801 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,4202 €/m3 
Més de 54 m3      0,4536 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre/habitatge) 7,02 € 
 
TARIFA ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
 
De 0 m3 a 18m3:     0,2002 €/m3 
De 19 m3 a 27 m3:     0,3336 €/m3 
De 28 m3 a 45 m3     0,5737 €/m3 
De 46 m3 a 54 m3     0,7071 €/m3 
Més de 54 m3      0,7404 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre)   21,06 € 
 
TARIFA MUNICIPAL 
 
Més de 0m3      0,1334 €/m3 
 
TARIFA OBRES 
 
Més de 0m3      0,2002 €/m3 
Quota de servei (€/trimestre)   21,06 € 
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 CÀNON PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
- Tarifa cànon protecció contra incendis  20,71 €/trimestre 
 
 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 
 
2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2014 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, 
mitjançant el qual s’aprova el Texte Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pot 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 
4. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la unanimitat 
de membres de la Corporació. 
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3. DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA SEGON TRIMESTRE 2013. 
 
 
Per part de la Intervenció es dóna compte de la tramesa al MINHAP en data 02-09-2013 de 
l’estat d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre 2013, qui detall per 
capítols és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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4. DONAR COMPTE MARC PRESSUPOSTARI 2014-2015-2016 
 
 
Per part de la Intervenció es dóna compte de la tramesa el dia 30 de setembre de 2013 a la 
plataforma habilitada a tal efecte pel MINHAP del marc pressupostari 2014-2015-2016, que 
s’havia de trametre com a data límit el dia 1 d’octubre de 2013. 
 
Aquest marc pressupostari s’ha elaborat en base al marc pressupostari 2013-2014-2015 que 
es va aprovar en sessió plenària de data 28-09-2012, amb projecció al 2016. 
 
 
 

 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
LLANARS I CAMPRODON PER L’APROFITAMENT  D’AIGUA PEL CONSUM DE LES 
POBLACIONS 
 
L’Ajuntament de Camprodon és titular de les captacions d’aigua a  la Font de les Dous i la 
Bona Font, i l’Ajuntament de Llanars disposa de les captacions d’Escalaborn i La Badia. Les 
captacions de Camprodon es troben vinculades per la canonada de portada d’aigua al 
dipòsit municipal i les de Llanars es troben en una zona relativament propera a dita 
canonada. Totes les captacions, a excepció de la Font de les Dous, es troben en el terme 
municipal de Llanars. 
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L’experiència observada en els darrers anys indica que la pluviometria tendeix a ser irregular 
mentre que els consums municipals tenen una intensa estacionalitat. Així, en un territori on 
l’aigua és abundant, s’han observat episodis en que la disponibilitat ha estat molt ajustada. 
L’afecció de la pluviometria a les diferents captacions no és estrictament homogènia i el 
conjunt de les captacions sempre ha estat capaç d’assegurar l’abastament de les dues 
poblacions. 
 
El control sistemàtic de la qualitat sanitària de l’aigua de dites captacions permet observar 
episodis periòdics en els que l’aigua presenta terbolesa, sobretot de l’aigua procedent de la 
font de les Dous. Dita terbolesa es decanta parcialment en els dipòsits i dificulta el 
tractament de l’aigua per simple desinfecció, com s’ha fet tradicionalment. 
 
El règim de drets sobre les captacions és el que correspon  per a cada municipi respecte a 
les seves captacions. 
 
El règim d’obligacions sobre l’abastament a les poblacions és el que correspon 
competencialment a cada municipi. 
 
Després de converses mantingudes entre els dos Ajuntaments, l’Ajuntament de Llanars, va 
incloure en el PUOSC 2012 un projecte per abastir el veïnat d’Espinalba.  
 
En aquests moments, l’ajuntament de Llanars disposa el projecte aprovat i a punt d’iniciar 
les obres per abastir el veïnat d’Espinalba, impulsant aigua de la captació de la Badia o bé 
aprofitant els cabals sobrants de Camprodon.  
 
GIACSA, l’empresa gestora del servei d’aigua d’ambdós municipis, ha elaborat una proposta 
tècnica per resoldre els problemes de qualitat (terbolesa), aprofitant les obres del Projecte 
d’Abastament d’Aigua Potable al veïnat d’Espinalba, que està a punt d’executar l’ajuntament 
de Llanars. La proposta s’adjunta annexa al present conveni, i bàsicament consisteix en 
incorporar, en el projecte que ha d’executar Llanars, un sistema automàtic per desestimar 
l’aigua tèrbola i un sistema de precloració de l’aigua de Camprodon. 
 
L'Ajuntament de Llanars ha tramitat l'expedient d'obres en sòl no urbanitzable, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 15 de març de 
2012. 
 
Amb aquests antecedents i amb el propòsit de millorar la garantia d’abastament, 
l’optimització en l’ús de l’aigua i la seva qualitat sanitària, s'ha redactat Conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de Llanars i Camprodon per l’aprofitament  d’aigua pel 
consum de les poblacions,  
 
Vista la minuta de Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Llanars i Camprodon 
per l’aprofitament  d’aigua pel consum de les poblacions, 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el  Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Llanars i Camprodon 
per l’aprofitament  d’aigua pel consum de les poblacions. 
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Segon.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura del Conveni i demés tràmits 
necessaris. 
 
Tercer.- Sotmetre el conveni  a exposició pública durant el termini d'un mes, a efectes de 
reclamacions i/o al·legacions, mitançant edictes al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament. Cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, s’entendrà 
definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Quart.- Comunicar l'adopció dels presents acords a l'Ajuntament de Camprodon pel seu 
coneixement i als oportuns efectes. 
Cinquè.- Comunicar el present Conveni a l’Agència Catalana de l’Aigua i sol·licitar-ne la 
seva corresponent inscripció i registre. 
 
Es sotmet la proposta a debat i el regidor senyor Llorenç Rigat demana què passaria amb 
l’aigua si al municipi de Camprodon no li sobra. 
 
El senyor alcalde li respon que en aquest cas no en donaran a Llanars, al igual que succeiria 
a la inversa. 
 
El regidor senyor Llorenç Rigat demana si el Conveni es podria arribar a trencar per part de 
l’Ajuntament de Camprodon en un futur, amb un canvi d’ajuntament. 
 
El senyor alcalde li respon que el Conveni té caràcter indefinit, però que sempre es poden 
arribar a altres acords i modificar els actuals. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la unanimitat 
de membres de la Corporació. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.45 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 
 


