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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 6/2013 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  20 de desembre de 2013 
Hora d’inici: 19.45 hores 
Hora d’acabament: 20.45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Joan Fontdecaba Torrent 
Esteve Surribas Xarlas 
 
Excusen la seva absència 
 
Jordi Llongarriu Canal 
Llorenç Rigat Morera 
Esteve Gardella Burcet 
 
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 d’actes de sessions anteriors 
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 5 de novembre de 2013 d’autorització de 
realització de tràmits telemàtics amb certificació electrònica de la Fàbrica Nacional de 
Moneda i Timbre. 
 4.2.Ratificació del decret d’alcaldia de 28 de novembre d’aprovació de l’encàrrec a 
XALOC dels serveis d’assistència i suport comptable – modalitat ASP 
5.Donar compte de l’estat d’execució pressupostària tercer trimestre 2013  
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6.Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 
– Unitat d’Actuació Canal 1 de Llanars 
7.Ratificació de la modificació dels Estatuts reguladors del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès 
8.Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Localret 
9.Modificació de la plantilla de personal 
10.Proposta d’aprovació de conveni sobre la delimitació de finques, permuta de béns i 
atorgament d’un dret d’ús temporal 
11.Proposta d’aprovació de conveni per a la cessió d’ús temporal de finques municipals 
12.Mocions 
 12.1.Donar suport a la Moció aprovada pel ple del Consell Comarcal del Ripollès per 
a reclamar les inversions estatals necessàries per al Ripollès 
 12.2.Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del Codi Penal 
contra els robatoris 
 12.3.Moció de rebuig a la proposta de l’Avantprojecte de Llei de Demarcació i Planta 
Judicial 
13.Declaració institucional 
14.Seguiment de la gestió municipal 
15.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 DE SESSIONS ANTERIORS 
 
Es proposa al Ple l'aprovació de les següents actes: 
 
- Acta de la sessió ordinària celebrada el 20 de setembre de 2013 
- Acta de la sessió extraordinària celebrada el 25 d'octubre de 2013 
 
Votacions 
 
Les actes s’aproven per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

812 26/09/13 CEIN Ripollès Acord d'aprovació inicial de la modificació dels 
estatuts del Consorci 

836 03/10/13 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Informació conforme l'Oficina Local d'Habitatge 
seguirà assessorant i atenent a la ciutadania 
sobre el Regisre de sol.licitants d'habitatge amb 
Protecció Oficial 

839 03/10/13 Xaloc Resolució de concessió a l'Ajuntament de 
Llanars del servei d'assistència tècnica en 
Secretaria-Intervenció 
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945 14/11/13 Diputació de 
Girona 

Adjudicació del Servei d'Orientació Familiar pel 
curs 2013-2014, amb derivació de Llanars a 
Camprodon 

965 22/11/13 Guardia Civil Denuncia d'irregularitats sobre la correcta 
eliminació de cavalls a la hípica de Llanars 

1013 13/12/13 Ministerio de 
Justícia 

Inici del procediment per a la revisió total de la 
demarcació registral 

1014 13/12/13 Ministerio de 
Justícia 

Inici del procediment per a la revisió total de la 
demarcació notarial 

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

13/07/25 
Llicència d'obres exp. 2013226-LLO-007 per a la construcció d'una escala 
exterior per a l'accés a zones remotes de la finca del carrer Conflent, 11 

13/08/21 
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del Projecte d'abastament d'aigua al 
nucli d'Espinalba 

13/08/30 
Aprovació el contracte de serveis per a la millora de la gestió de terrenys 
forestals i les seves infraestructures amb l’ADF Vall de Camprodon 

13/09/17 
Llicència d'obres exp. 2013269-LLO-011 per arrebossat de la façana nord de 
l'edifici de la comunitat de propietaris Tres Pics.  

13/09/17 Delegació de funcions d'alcaldia en motiu d'absència 

13/09/30 Autorització d'ús del Camp de Tir 

13/10/03 
Llicència d'obres exp. 2013226-LLO-007 per a la construcció d'un muret de 
contenció a la finca de Can Tarra 

13/10/08 
Exempció de l'Impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle mtla. 
B7249WP en motiu de minusvalidesa 

13/10/10 Subvenció a la FEMP per la campanya Mulla't 2013 

13/10/27 Autorització d'ús del Camp de Tir 

13/11/05 
Autorització per a la realització de tràmits telemàtics amb certificació 
electrònica de la FNMT 

13/11/07 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona amb destí al 3r. Concurs 
Comarcal de Cavall Pirinenc Català 

13/11/12 Compra del nínxol 48 de l'Andana C  

13/11/12 
Expedient de Generació de Crèdits 5/2013-Subvenció del Fons de 
Cooperació econòmica i cultural 2013 

13/11/14 
Autorització a l'AMPA de Llanars per la venda de centres decoratius 
nadalencs durant les festes de la Constitució La Puríssima i Nadal 

13/11/21 Subvenció a l'AMPA de Llanars per activitats extraescolars 

13/11/21 
Llicència d'obres exp. 2013346-LLO-013 per arrenjament arrebossat i pintura 
de la façana sud de l'edifici tres pics  

13/11/26 
Llicència d'obres exp. 2013358-LLO-015 per impermeabilització del Canal de 
la Hidroelèctrica Brutau I 

13/11/26 Adhesió al PAC de XALOC servei assistència i comptable 

13/11/28 Transferència de crèdit entre partides de personal (Capítol I) 
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13/11/05 
Conformitat en assumir la quota de manteniment de la xarxa de senders 
Itinerannia -prioritat 2 

13/11/13 Subscripció a la revista Capaz de la Fundació MAP 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. Ratificació del decret d'alcaldia de 5 de novembre de 2013 d'autorització de 
realització de tràmits telemàtics amb certificació electrònica de la Fàbrica Nacional de 
Moneda i Timbre 
 
Es proposa la ratificació del següent decret: 
 
"..." 
Decret d’Alcaldia 
 
Atès que les necessitats de gestió ordinàries de la corporació requereixin que l’Ajuntament 
pugui realitzar tràmits amb certificació electrònica davant l’AEAT; 
 
Vista la certificació de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, CERES, Clase 2 CA, 
necessària per a realitzar els tràmits telemàtics en nom i representació de l’Ajuntament de 
Llanars 
 
Resolc 
 
1. Autoritzar la realització de tràmits telemàtics amb certificació electrònica de la FNMT, 
certificat CERES, Clase 2 CA. 
 
2. Designar l’Alcaldia com a la persona física que representa l’Ajuntament de conformitat a la 
Llei 7/1985, de 17 d’abril, reguladora de la Bases del régim local, actualment el Sr. Esteve 
Costa i Sala amb NIF 90002045D. 
 
3. Ratificar aquesta Resolució davant el Ple a la propera sessió ordinària que se celebri. 
"..." 
 
Votacions 
 
El decret queda ratificat per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
4.2. Ratificació del decret d'alcaldia de 28 de novembre d'aprovació de l'encàrrec a 
XALOC dels serveis d'assistència i suport comptable - modalitat ASP 
 
Es proposa la ratificació del següent decret: 
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"..." 
DECRET D’ALCALDIA 
D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I SUPORT COMPTABLE – 
MODALITAT ASP 
 
Les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel Ministeri d’Economia 
i Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable que han de dur a terme els 
ajuntaments; 
 
Amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per realitzar aquesta 
tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat un pla 
d’assistència comptable que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a l’empara de les 
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 
als de menor capacitat econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que 
preveu l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
L’Ajuntament de Llanars està interessat en utilitzar els serveis que ofereix XALOC en l’àmbit 
de l’assistència i el suport comptable; 
 
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, així com 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, RESOLC:  
 
Primer.- Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de 
la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de l’Ajuntament de 
Llanars, que inclou la utilització, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a 
les quals l’Ajuntament tindrà accés, i de les activitats complementàries o derivades que 
expressament es detallin en el conveni a subscriure.  
 
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme 
autònom XALOC són els que consten a la clàusula tercera del conveni tipus transcrit a 
l’annex. 
 
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis 
Gironins de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució a la Xarxa Local de Municipis Gironins de la 
Diputació de Girona, als efectes corresponents. 
 
Cinquè.- Ratificar la present resolució davant el Ple en la propera sessió que se celebri. 
"..." 
 
Votacions 
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El decret queda ratificat per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
5. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TERCER 
TRIMESTRE 2013 
 
Per part de la Intervenció es dóna compte de la tramesa al MINHAP en data 29-10-2013 de 
l’estat d’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre 2013, quin detall per 
capítols és el següent: 

 

 

 

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013  

 

Entidad Local: 
09-17-091-

  
Llanars (14527)

 

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por 
ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.   

 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  

(Unidad: Euros) 
 

 

 Ejercicio Corriente 
Ejercicios 
cerrados Estimación 

Derechos 
Reconocidos 
Netos a 31-

12-2013 
INGRESOS 

Previsiones 
iniciales 

Estimación 
Previsiones 
definitivas 
al final de 

ejercicio (1) 

Derechos 
Reconocidos 

Netos (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

1  
Impuestos 
directos  

229.565,68
 

229.565,68
 

236.940,27
 

209.283,08
 

13.708,84
 

229.565,68
 

2  
Impuestos 
indirectos  

9.700,00
 

9.700,00
 

965,89
 

965,89
 

8.507,52
 

9.700,00
 

3  
Tasas y otros 
ingresos  

93.664,44
 

93.664,44
 

92.009,76
 

83.936,91
 

2.590,68
 

93.664,44
 

4  
Transferencias 
corrientes  

137.212,69
 

145.715,01
 

88.350,72
 

88.350,72
 

2.253,92
 

145.715,01
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5  
Ingresos 
patrimoniales  

4.200,00
 

4.200,00
 

5.008,97
 

4.448,97
 

608,00
 

4.200,00
 

6  
Enajenación 
de inversiones 
reales  

      

7  
Transferencias 
de capital  

19.812,00
 

180.394,32
 

809,23
 

809,23
 

90.952,57
 

180.394,32
 

8  
Activos 
financieros  

0,00
 

39.913,14
 

0,00
 

0,00
 

0,00
 

39.913,14
 

9  
Pasivos 
financieros        

Total 
Ingresos 

494.154,81
 

703.152,59
 

424.084,84
 

387.794,80
 

118.621,53
 

703.152,59
 

 

 Ejercicio Corriente 
Ejercicios 
cerrados Estimación 

Obligaciones 
Reconocidas 
Netas a 31-

12-2013 
GASTOS 

Créditos 
iniciales 

Estimación 
Previsiones 
definitivas 
al final de 

ejercicio (1) 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netos (2) 

Pagos 
Liquidos (2) 

Pagos 
Liquidos (2) 

1  
Gastos de 
personal  

111.904,69
 

112.444,13
 

72.665,22
 

72.665,22
 

809,99
 

112.444,13
 

2  

Gastos en 
bienes 
corrientes y 
servicios  

226.847,70
 

229.825,65
 

151.629,99
 

132.128,06
 

33.112,47
 

229.825,65
 

3  
Gastos 
financieros  

7.028,51
 

7.028,51
 

1.183,08
 

1.183,08
 

0,00
 

7.028,51
 

4  
Transferencias 
corrientes  

101.757,25
 

106.876,59
 

81.124,94
 

77.922,17
 

2.828,78
 

106.876,59
 

5  

Fondo de 
contingencia y 
Otros 
imprevistos  

      

6  
Inversiones 
reales  

19.812,00
 

220.712,49
 

12.769,56
 

12.769,56
 

107.686,61
 

220.712,49
 

7  
Transferencias 
de capital        

8  
Activos 
financieros        

9  
Pasivos 
financieros  

26.804,66
 

26.804,66
 

17.409,33
 

17.409,33
 

0,00
 

26.804,66
 

Total Gastos 494.154,81
 

703.692,03
 

336.782,12
 

314.077,42
 

144.437,85
 

703.692,03
 

 

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , 
incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido  
 

 

 

 

El ple es dóna per assabentat. 
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6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT - UNITAT D’ACTUACIÓ LA CANAL 1 DE LLANARS 
 
Vist que el Ple, en sessió extraordinària de 20 de setembre de 2013,  va aprovar inicialment 
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la unitat d'actuació 
Canal 1 de Llanars, sense que s'hagin presentat al·legacions durant el termini d'informació 
pública. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de la unitat d'actuació Canal 1 de Llanars 
 
2. Remetre a la Comissió d'Urbanisme de Girona tres exemplars del projecte de modificació 
puntual aprovat provisionalment. Es remetrà també certificació dels acords d'aprovació inicial 
i provisional, i còpia dels anuncis d’informació pública, que conformen l'expedient tramitat, 
per a l'aprovació definitiva, si procedeix. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL 
DEL RIPOLLÈS 
    
Vist l'acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
d'Interès natural del Ripollès, en sessió de 18 de setembre de 2013, de modificació dels 
estatuts del consorci, publicats al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 
de data 27 d'abril de 2010,en els següents termes: 
 
1) Modificació de l'article 7 del capítol II. Òrgans de Gestió i Govern, en el sentit de preveure 
dues vicepresidències. 
 
2) Modificació de l'apartat 5.a) de l'article 8 del capítol II. Òrgans de Gestió i Govern, en el 
sentit que correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable l'elecció d'entre els seus 
membres , del president i vicepresidents, i que els vicepresidents seran nomenats pel 
consell plenari a proposta del President. 
 
3) Modificació de l'article 10 del capítol II. Òrgans de Gestió i Govern, en el sentit de que per 
tal de regular les vicepresidències es modificarà l'apartat tercer i s'afegiran tres apartats. Pel 
que fa la modificació de l'apartat tercer, en els casos d'absència o malaltia del president, 
serà substituït pel vicepresident primer o bé, en els casos d'absència o malaltia d'aquest 
últim pel vicepresident segon. Els nous apartats, en el quart es preveu que hi haurà dues 
vicepresidències, primera i segona. Els càrrecs de vicepresident seran nomenats pel Consell 
Plenari a proposta del President i hauran de ser escollits per tal de garantir juntament amb la 
presidència, l'equilibri i representació territorial de la Vall del Freser, la Vall del Ter i el Baix 
Ripollès; en el cinquè, el càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon, 
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s'intercanviaran anualment entre els dos vicepresidents; en el sisè es determinen les 
funcions del vicepresidents: substitució del president, representació territorial, contribució i 
col·laboració en les tasques de presidència i funcions que li siguin delegades pel Consell 
Plenari, per la Comissió executiva o per la Presidència. 
 
4) Modificació de l'apartat 2.a) de l'article 15 del capítol III. Funcionament, en el sentit de 
preveure la majoria absoluta necessària per a escollir les vicepresidències per part del 
Consell Plenari, en la mateixa forma que ho és en l'elecció de la presidència i la gerència del 
Consorci. 
 
Atès que, d'acord a l'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, la modificació dels estatuts del 
Consorci haurà de ser ratificada pels ens consorciats. 
 
Atès que l'Ajuntament de Llanars és membre integrant del Consorci CEIN Ripollès, 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Ratificar l'acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 
Espais d'Interès Natural del Ripollès, en sessió de 18 de setembre de 2013, pel qual 
s'aprova inicialment la modificació dels estatuts del Consorci. 
 
2. Comunicar-ho al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del 
Ripollès, pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Llanars en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
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Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1.Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons 
el règim actual. 
 
2.Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3.Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en 
el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de 
govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
 
4.Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes 
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al 
que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 
majoria absoluta de membres de la corporació. 
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Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement 
i efectes escaients. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
9.MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Atès que en data 3 de desembre de 2013, l’alcaldia va iniciar expedient per portar a terme la 
modificació de la plantilla de personal municipal per a l’any 2014, aprovada en sessió 
plenària extraordinària de data 25 d’octubre de 2013; 
 
Atès que en data 10 de desembre de 2013, els serveis municipals van emetre informe en 
què es detallava la plaça que caldria modificar, en el sentit de reduir la jornada de la plaça 
afectada; 

 
Atès que en data 11 de desembre de 2013, la intervenció va emetre informe sobre la 
despesa que, si escau, implica la modificació de la plantilla; 

 
Atès l’Informe - proposta de secretaria de data 13 de desembre de 2013 i de conformitat amb 
allò que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral municipal per a 
l’any 2014 que té per objecte la reducció de la jornada d’una plaça, les característiques de la 
qual són les següents: 
 
Denominació de la plaça: peó 
Nivell de titulació: Graduat escolar, FP 1r grau o títol equivalent  
Classificació: escala de personal d’oficis 
Grup: AP 
Jornada: parcial, de 20 hores setmanals 
Forma de provisió: concurs - oposició 
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Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant 
anunci en el BOP de Girona; durant aquest termini els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin convenients. 
Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu 
aquest acord d’aprovació inicial, sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI SOBRE LA DELIMITACIÓ DE FINQUES, 
PERMUTA DE BÉNS I ATORGAMENT D’UN DRET D’ÚS TEMPORAL 
 
Vist l’expedient de permuta de béns entre una parcel·la propietat de l’Ajuntament de Llanars 
i una parcel·la propietat de les senyores Montserrat Juncà Guillaumes i Montserrat Tallant 
Juncà; 
 
Atès que l’aprovació de l’expedient de permuta de béns resta suspesa fins que s’emeti 
informe sobre el mateix pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, i per tant, 
l’expedient resta supeditat a l’informe favorable del Departament; 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Llanars i les senyores Montserrat Juncà Guillaumes i 
Montserrat Tallant Juncà s’ha arribat a un acord per a subscriure un Conveni sobre la 
delimitació de finques, permuta de béns i atorgament d’un dret d’ús temporal, el qual restarà 
supeditada la seva eficàcia a la finalització i aprovació de tots els tràmits administratius i 
legals necessaris per a poder realitzar la permuta de béns; 
 
Vista la minuta de Conveni sobre la delimitació de finques, permuta de béns i atorgament 
d’un dret d’ús temporal, que consta a l’expedient; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de Conveni entre l’Ajuntament de Llanars i les senyores 
Montserrat Juncà Guillaumes i Montserrat Tallant Juncà sobre la delimitació de finques, 
permuta de béns i atorgament d’un dret d’ús temporal, d’acord amb els termes que consten 
a l’expedient. 
 
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la finalització i aprovació de tots els tràmits 
administratius i legals necessaris per a poder realitzar la permuta de béns, d’acord amb allò 
que disposa la clàusula novena del present conveni. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció del present acord als interessats, als efectes corresponents. 
 
Quart.- Sotmetre el conveni a exposició pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci 
en el Butlletí oficial de la Província de Girona i en el taulell d’anuncis de la Corporació, una 
vegada sigui plenament efectiu. 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. 
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Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE 
FINQUES MUNICIPALS 
 
Vist l’expedient de permuta de béns entre una parcel·la propietat de l’Ajuntament de Llanars 
i una parcel·la propietat de les senyores Montserrat Juncà Guillaumes i Montserrat Tallant 
Juncà; 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Llanars i les senyores Montserrat Juncà Guillaumes i 
Montserrat Tallant Juncà s’ha arribat a un acord per a subscriure un Conveni sobre la 
delimitació de finques, permuta de béns i atorgament d’un dret d’ús temporal, el qual restarà 
supeditada la seva eficàcia a la finalització i aprovació de tots els tràmits administratius i 
legals necessaris per a poder realitzar la permuta de béns; 
 
Atès que aquests acords inclouen la cessió d’ús temporal d’una finca municipal per a 
utilitzar-la com a hort, s’ha redactat un text de Conveni per a la cessió d’ús temporal de 
finques municipals, que restarà supeditat a l’efectivitat del Conveni sobre la delimitació de 
finques, permuta de béns i atorgament d’un dret d’ús temporal; 
 
Vista la minuta de Conveni per a la cessió d’ús temporal de finques municipals, que consta a 
l’expedient; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de Conveni entre l’Ajuntament de Llanars i les senyores 
Montserrat Juncà Guillaumes i Montserrat Tallant Juncà per a la cessió d’ús temporal de 
finques municipals, d’acord amb els termes que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’efectivitat del Conveni entre l’Ajuntament 
de Llanars i les senyores Montserrat Juncà Guillaumes i Montserrat Tallant Juncà sobre la 
delimitació de finques, permuta de béns i atorgament d’un dret d’ús temporal. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció del present acord als interessats, als efectes corresponents. 
Quart.- Sotmetre el conveni a exposició pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci 
en el Butlletí oficial de la Província de Girona i en el taulell d’anuncis de la Corporació, una 
vegada sigui plenament efectiu. 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. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
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12. MOCIONS 
 
12.1. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA PEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A RECLAMAR LES INVERSIONS ESTATALS NECESSÀRIES PER 
AL RIPOLLÈS 
 
Vista la moció referent a reclamar les inversions estatals necessàries per al Ripollès, 
proposada pel grup comarcal d'ERC-AM i aprovada pel Ple del Consell Comarcal del 
Ripollès de data 19 de novembre de 2013, la qual és del contingut literal següent: 
 
"Els pressupostos de l’Estat espanyol per al 2014 han posat de manifest, de nou, la poca 
voluntat per a invertir en el territori català, una situació que es repeteix cada any i que 
demostra la poca sensibilitat dels governs centrals. 
 
El pressupost estatal per a les comarques gironines va suposar el 2013 una caiguda d’un 
60% respecte l’exercici anterior. El pressupost de 2014 continua i confirma aquesta 
tendència i, de nou, la inversió a les comarques gironines cau un 62% respecte l’any 
anterior, quedant-se tan sols en 43 milions d’euros. 
 
La situació per a la nostra comarca és encara pitjor. 
 
Les inversions estatals al Ripollès es limiten a 15.000 euros en partides pressupostàries 
testimonials per a trams de la N-152 i a l’estudi informatiu de la carretera Olot-Ripoll. 
 
De nou no apareix cap impuls pressupostari per a inversions tan prioritàries com la perillosa 
N-260, l’efectiva realització de les variants de la N-152, el reclamat túnel de Toses o el 
desdoblament de la línia de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. 
 
Totes aquestes inversions no hem de considerar-les necessàries, hem de considerar-les 
prioritàries. Prioritàries per a les correctes comunicacions i per desenvolupament de la 
nostra comarca i la seva gent, atenent la consideració que les particularitats geogràfiques 
del Ripollès l’han convertit en un territori amb dèficits i handicaps específics que, per sentit 
comú, necessiten d’un tractament prioritari en inversions. 
 
I d’aquesta consideració prioritària que mai ha tingut el govern central en depèn el futur 
d’una comarca com el Ripollès. 
 
Per tot això, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana que se sotmeti 
a dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió l’adopció dels acords 
següent: 
 
Primer. Reiterar la reivindicació de les inversions imprescindibles que necessita el Ripollès: 
les variants de la N-152, l’execució de les inversions en la N-260, el túnel de Toses i el 
desdoblament de la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. 
 
Segon. Reclamar al Govern estatal que en el tràmit parlamentari d’aprovació dels 
pressupostos per al 2014 inclogui partides específiques d’inversió per a aquestes prioritats 
territorials del Ripollès i es planifiqui d’una vegada per totes la seva execució. 
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Tercer. Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès per tal que 
sigui aprovada als plens respectius. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels Diputats i al 
Senat." 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar suport a la moció referent a reclamar les inversions estatals necessàries per 
al Ripollès, en tots els seus termes. 
 
Segon. Notificar-ho al Consell Comarcal del Ripollès, pel seu coneixement i als oportuns 
efectes. 
 
Votacions 
 
La moció s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
12.2. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS DEL 
CODI PENAL CONTRA ELS ROBATORIS 
 
Vista la Moció aprovada pel Ple de la Diputació de Lleida, amb el tenor literal següent: 
 
“...” 
ADHESIÓ  A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL 
CONTRA ELS ROBATORIS. 
 
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar l’eficàcia de la 
resposta penal a la situació de delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i 
especialment l’àmbit rural, s’ha elaborat una proposta amb les següents modificacions: 
 
Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit de la justícia 
i estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de dret penal de la 
Universitat de Lleida, Josep Maria Tamarit Sumalla. Tot i que algunes d’elles ja han estat 
recollides en la última versió del projecte de reforma aprovat pel govern espanyol, es 
relacionen en la seva totalitat per mantenir la unitat de la proposta i constatar la seva 
rellevància. 
 
Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o agreujada) a la 
que també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada comprèn vàries 
circumstàncies que quan concorren s’entén més mereixedora de càstig la conducta. Ara se 
n’afegiria més.   
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un vehicle 
per transportar els objectes sostrets.  
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus -dret comparat-. El fet 
de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està normalment associat a una 
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planificació i preparació del fet, i amb facilitar la comissió del delicte com el transport dels 
objectes sostrets i la fugida de l’autor. 
 
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades. 
La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de presó –
actualment és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta figura 
en el dret comparat. 
 
Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes siguin 
productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests. S’intenta amb 
això donar una resposta més concreta a un àmbit especialment castigat per la delinqüència 
atenent la seva vulnerabilitat.  
 
Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o furt vagi 
acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu perjudici 
en instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. D’aquesta manera el Codi Penal 
donaria una resposta més adequada a aquest delicte complex, i el castigaria més 
adequadament que no pas aplicant un delicte de furt i un delicte de danys separadament. 
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori. 
S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi correspondria 
una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar l’autor o els 
partícips amb pertinença a una organització o grup criminal dedicada a la comissió 
continuada de delictes contra el patrimoni.  
 
Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada. 
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol preveu 
una pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa  per a la modalitat qualificada, aquí 
es proposa una pena d’1 a 5 anys. 
 
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte. 
Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre. No 
només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar l’aplicació 
d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el comís, els antecedents penals...etc.  
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant preveu la 
opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte sostret sigui de 
valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria de multa i no de presó. Això es fa per 
salvar un tracte desproporcionat a casos de poca importància que abans rebien el tracte 
més adequat de falta. 
 
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació. 
El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové d’un 
delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas, tractant-se 
d’objectes provinents de falta es demana a més, habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com 
s’ha dit les faltes de furt, ja no s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel 
govern presenta un error en aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència a les 
faltes, i pel que s’ha dit s’hauria d’eliminar. 
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En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de receptació, 
consistent en que els objectes receptats siguin productes agraris o ramaders o els 
instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció. 
 
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació. 
Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu d’1 a 
3 anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 
 
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació. 
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que també 
serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que s’entengui 
modalitat qualificada del delicte de receptació quan concorrin aquestes. D’aquesta manera 
es permetria captar també aquelles circumstàncies, essent el més coherent que es castiguin 
en tot el circuit delictiu que comprèn la sostracció i posterior col·locació al mercat. 
 
Onzena.- Una millor regulació del comís 
Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per confiscar 
aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de manera que 
mentre es tramita el procediment judicial, no es faciliti una previsible reincidència de 
l’imputat. 
 
Dotzena.- Aplicació de la prohibició d’aproximar-se a determinats llocs 
Es proposa que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició 
d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria delictiva 
en l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el sentit de no poder-se apropar a 
tota empresa de compra de metalls. 
Per tot l’exposat el Ple de la Corporació aprova l’adopció dels següents, 
     

A C O R D S 
  
Primer.- La Diputació de Lleida s’adhereix a la petició d’aquestes modificacions del Codi 
Penal per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve 
patint la societat i especialment l’àmbit rural. 
 
Segon.- La Diputació de Lleida donarà compte d’aquests acords, al Ministeri de Justícia del 
Gobierno d’Espanya, a les meses del Congrés de Diputats i del Senat, a tots els grups 
polítics d’ambdues cambres legislatives i a les associacions municipalistes (ACM, FMC, 
FEMP). 
“...” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar suport a la Moció aprovada pel Ple de la Diputació de Lleida sobre l’adhesió 
a la petició d’aquestes modificacions del Codi penal per tal de millorar l’eficàcia de la 
resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit 
rural. 
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Diputació de Lleida, als efectes 
corresponents. 
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Votacions 
 
La moció s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
12.3. MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE  
DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL 
 
La descentralització de la justícia, la proximitat i implicació del ciutadà amb aquest important 
servei públic i com prestar-lo de forma eficient, ha estat una preocupació constant dels 
responsables polítics del país. El dia 3 de maig el ple del “Consejo General del Poder 
Judicial” (CGPJ) va aprovar un document de bases per a una nova demarcació judicial que 
planteja, una reducció dràstica de partits judicials. Aquell estudi es va enviar a les sales de 
govern dels Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi fessin observacions. Aquella proposta 
ja ignorava l’impacte real que té l’existència del partit judicial per a cada territori i la mateixa 
tradició històrica en què sovint es fonamenta, i va generar alarma i preocupació en diverses 
poblacions i comarques senceres del país, que veien qüestionat el manteniment dels partits 
judicials que hi tenen seu. De fet, el mateix Comitè executiu de l’ACM el 18 de juny de 2012 
ja va expressar aquesta preocupació, aprovant una moció que feia evidents les 
conseqüències negatives per a la prestació de la justícia de proximitat que això podia 
comportar, i també la vulneració competencial i d’autonomia que suposava respecte l’article 
107.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), ja que la proposta sobre demarcació i 
planta judicial correspon, pel que fa al nostre país, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i la seva aprovació s’ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts Generals de 
l’estat. A més la determinació de la capital de cada partit judicial s’ha de fer per llei del 
Parlament de Catalunya ( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ).  
 
En els darrers mesos el Ministeri de Justícia ha anat anunciant que s’abordaria una revisió 
de la normativa de l’organització judicial. De fet, ja s’han fets públiques sengles propostes de 
text articulat d’una nova Llei Orgànica del Poder Judicial i d’una nova Llei de Demarcació i 
Planta Judicial, que el mateix Ministre de Justícia ha presentat davant la corresponent 
Comissió del Congrés dels Diputats. Aquestes propostes dissenyen una nova estructura 
judicial d’àmbit provincial que comporta la desaparició dels jutjats de pau i dels jutjats de 
primera instància i instrucció, així com la supressió dels actuals partits judicials. Amb el nou 
model es crearia un únic tribunal d’instància a cada província, que inclouria tots els ordres 
jurisdiccionals: civil, penal, contenciós-administratiu i social. Els actuals edificis judicials 
distribuïts pel territori podrien esdevenir, en alguns casos, simples delegacions del 
corresponent tribunal d’instància d’àmbit provincial.  
 
És evident la conveniència de l’avaluació de la prestació dels serveis públics. Pot ser 
necessària  una revisió del manteniment dels actuals 49 partits judicials en què està dividida 
Catalunya. Malgrat tot, creiem que una supressió total d’aquesta distribució sense una 
anàlisi acurada, i amb un sistema de centralització tan intens no és la solució idònia. Una 
possible alternativa al model de centralització provincial que promou el ministeri espanyol, 
passaria per l’aprofundiment de la proximitat, o fins i tot, la creació d’una nova tipologia 
de “Jutjats de Proximitat”, com els que existeixen en altres països, com ara França o Itàlia,  
distribuïts pel territori segons criteris objectius i amb un funcionament més flexible que el 
dels actuals jutjats de primera instància. Al mateix temps, seria convenient aprofitar el 
coneixement i proximitat que suposa per als governs, també per als locals, la figura del 
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Jutge/ssa de pau, i en particular, les Agrupacions de jutjats de pau que s’han promogut en 
els darrers anys.   
 
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Denunciar que les propostes de nova llei Orgànica del Poder Judicial i de nova Llei 
de demarcació i planta judicial presentades pel Ministeri de Justícia tenen com una de els 
seves finalitats la recentralització de la justícia, al contrari de la línia de descentralització i 
proximitat a la ciutadania per la qual treballen des de fa anys tant la Generalitat de 
Catalunya com els governs locals. 
  
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè procedeixi a fer una proposta de planta i 
demarcació judicial, en exercici de les seves competències, consensuada amb els governs 
locals del país, que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, 
demogràfica, econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi 
únicament en el nombre d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.  
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a estimar la proposta que faci la Generalitat de 
Catalunya, a través del  Departament de Justícia.  
 
Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament de Justícia, a tots els Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia i als grups parlamentaris 
catalans del Congrés dels Diputats 
 
Votacions 
 
La moció s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
13. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la 
ciutadania de Llanars, vol manifestar: 
 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament 
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

 
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants 

legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 

 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per quatre vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
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14.SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
-El senyor alcalde informa que va assistir a una reunió convocada per l’alcalde de Setcases 
per parlar sobre els canvis que s’han produït a Vallter, concretament pel que fa al tancament 
de la pista del xalet. Els gestors de Vallter han justificat el tancament de la pista per varis 
motius, com ho són el canvi d’ubicació dels canons de neu que assegura que a les altres 
pistes es pugui obrir tota la temporada; també han informat dels elevats costos de 
manteniment d’aquella pista; dels problemes que tenen amb el telecadires, ja que es 
necessiten quatre persones permanentment per al seu funcionament i a més tenir 
contractada una ambulància cada dia al peu de la pista. L’estalvi econòmic d’aquesta 
mesura de tancament d’aquella pista representa uns noranta mil o cent mil euros anuals. 
Actualment, a la pista tancada se li ha donat un altre ús i s’utilitza per a esquí de muntanya, i 
s’ha llogat el xalet a una empresa perquè ho gestioni. 
 
-El senyor alcalde informa que el conveni pel tema de l’aigua amb l’Ajuntament de 
Camprodon ja està tot arreglat i que el conveni ja s’ha signat. 
 
-El senyor alcalde informa que s’ha produït un canvi en la gerència del Consell Comarcal. 
 
-El senyor alcalde informa que arrel de la petició d’un veí, es va enviar una carta a Fecsa-
Endesa on es demanava explicacions pels microtalls que s’havien detectat en el servei. Van 
venir fins a l’ajuntament els delegats de l’empresa a Vic i es va mantenir una reunió amb 
ells, en el decurs de la qual van reconèixer que algunes coses no es feien del tot correcte, 
com el tema d’aquestes desconnexions al migdia. 
  
15.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 
 


