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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 2/2014 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  21 de març de 2014  
Hora d’inici: 19.35 hores 
Hora d’acabament: 20.30 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Joan Fontdecaba Torrent 
Esteve Surribas Xarlas 
Esteve Gardella Burcet 
 
Excusen la seva absència 
 
Jordi Llongarriu Canal 
Llorenç Rigat Morera 
 
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. Decret d'alcaldia de 30 gener de 2014 d'aprovació de conveni amb la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon per a la participació a 
l'organització d'etapes de la Volta Ciclista a Catalunya 2014 

 4.2. Decret d'alcaldia de 4 de febrer de 2014 de sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Girona dins la campanya "Del Pla a l'acció" 2014. 

5. Donar compte de l'estat d'execució pressupostària quart trimestre 2013. 
6. Donar compte de la liquidació del pressupost exercici 2013 
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7. Aprovació del compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2013, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 
8. Aprovació inicial del projecte d'Adequació de la sala polivalent de Llanars, fase 1 
9. Aprovació inicial del projecte de Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior 
existent al municipi de Llanars 
10. Proposta d’acord d’Adhesió de l'Ajuntament de Llanars a la pròrroga de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 
2012/01) 
11. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO 
de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll  
12. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures ‘signa un vot per la 
independència’ 
13. Seguiment de la gestió municipal 
14. Precs, preguntes i mocions 
 
 
 
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 desembre de 2013 
- Acta de la sessió extraordinària celebrada el 25 de febrer de 2014 
 
Votacions 
 
Ambdues actes s’aproven per cinc vots a favor, que representa 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: 
 

16 14/01/14 Ajuntament de 
Camprodon 

Acord de la Junta de Govern d'aprovació del 
Manifest sobre la proposta de revisió de les 
demarcacions notarials i registrals 

78 30/01/14 Diputació de 
Girona 

Carta comentant la inquietud que està generant 
la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

88 31/01/14 Xaloc Acord de 16 de gener de 2014 d'acceptació de 
l'encàrrec per prestar els serveis d'assistència i 
suport comptable i la seva formalització 
mitjançant conveni 
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101 07/02/14 Mancomunitat de 
Municipis Vall de 
Camprodon 

Acord del Ple de 30 de gener de 2014 
d'aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Mancomunitat i els Ajuntaments sobre la 
participació en la volta ciclista 2014 

108 10/02/14 Ajuntament de 
Ripoll 

Acord d'iniciar gestions per l'atorgament de la 
Creu de Sant Jordi al senyor Eudald Maideu i 
Puig 

109 10/02/14 Consorci Ripollès 
Desenvolupament 

Carta de notificació de quotes per a l'exercici 
2014 

112 11/02/14 Ministerio de 
Justícia 

Acusament de recepció de l'acord de Ple de 
rebuig a la proposta del Ministeri de Justícia de 
text articulat de la Llei de Demarcació i Planta 
Judicial 

113 12/02/14 Departament de 
Justícia de la 
Generalitat  

Acusament de recepció de l'acord de Ple de 
rebuig a la proposta del Ministeri de Justícia de 
text articulat de la Llei de Demarcació i Planta 
Judicial 

117 13/02/14 Associació de 
Propietaris de 
Finques Rústiques 
de la Vall de 
Camprodon 

Projecte Pilot per a la recuperació de pastures i 
de producció de biomassa forestal - Elaboració 
de materials pedagògics per a les escoles i 
visites a la xarxa de calor 

128 17/02/14 Associació de 
Municipis per la 
Independència 

Recollida massiva de signatures per a la 
campanya "Signa un vot per la independència"  
que tindrà lloc el cap de setmana del 22 i 23 de 
març 

132 18/02/14 Volta Ciclista a 
Catalunya A.E. 

Sol.licitud de col.laboració al pas de l'etapa de la 
Volta ciclista a Catalunya del dia 27 de març 

153 25/02/14 Departament de 
Cultura 

Nova taxa sobre l'emissió d'informes facultatius 
de les comissions territorials del patrimoni 
cultural referents a patrimoni arquitectònic, 
arqueològic o paleontològic 

154 25/02/14 Associació 
Catalana de 
Municipis 

Campanya El món local diu prou! en contra de la 
Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local 

158 26/02/14 Ajuntament de 
Darnius 

Canvi de nom de l'embassament de Boadella 
per embassament de Darnius 

171 28/02/14 Servei Català de 
Trànsit 

Comunicació de la sol·licitud formulada per Volta 
Ciclista de Catalunya AE per a la celebració de 
la 94 volta ciclista a Catalunya 

 
El senyor alcalde comenta l’escrit rebut per l’Ajuntament de Ripoll en el qual sol·liciten el 
suport dels ajuntaments de la comarca per a dur a terme les gestions oportunes per a 
sol·licitar que s’atorgui al Dr. Eudald Maideu la Creu de Sant Jordi. Els membres de la 
Corporació presents al Ple manifesten la seva conformitat en donar-hi suport. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 

17/12/13 
Devolució de la part proporcional del rebut de l'IVTM, exercici 2010, 
corresponent al vehicle mtla. GE-5171-S, per baixa trànsit 

17/12/13 Assebentat activitat de tinença de 6 èquids al mas Rifret 

27/12/13 Aprovació de la 1a certificació de l'obra d'abastament d'Espinalba 

14/01/10 
Autorització a l'Ampa de Llanars per la venda ocasional de roses i llibres 
durant la diada de Sant Jordi 

17/01/14 
Liquidació definitiva de la llicència d'obres LLO-2012133 atorgada per a la 
reforma d'una nau ramadera del mas la Illa 

18/01/14 Diverses baixes de vehicles en el padro d'IVTM 2014 

20/01/14 
Llicència d'obres 2013353-LLO-014, per refer el teulat d'una cabana i de 
cobert adjacent per a dipòsit d'aigua a la Masó, al veïnat de Feitús. 

20/01/14 
Llicència d'obres 2014031-LLO-001 per fer una extracció de fums del local 
situat a la planta baixa del carrer de la Font núm. 6 

30/01/14 
Aprovació del conveni de col.laboració entre la Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon i l'Ajuntament per a la participació a l'organització d'etapes de la 
Volta Ciclista a Catalunya 2014 

04/02/14 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins el programa del Pla a 
l'Acció 2014, per a destinar-la al finançament del projecte d'adequació de la 
sala polivalent del carrer Catalunya 

11/02/14 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria 
forestal 2014, per a destinar-la a la recuperació de pastures a la muntanya 
de Feitús 

13/02/14 

Autoritzar la visita a la xarxa de calor, com a complement pedagògic del 
Projecte Pilot per a la recuperació de pastures i de producció de biomassa 
forestal promogut per l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la 
Vall de Camprodon 

18/02/14 
Col·laboració amb l'Ajuntament de Camprodon en el finançament dels 
premis del carnaval 2014 

18/02/14 Aprovació de la 2a certificació de l'obra d'abastament d'Espinalba 

18/02/14 Exempció de l'IVTM d'un tractor agrícola 

20/02/14 
Autorització d'instal·lació d'atraccions en el domini públic municipal durant el 
termini que va de 28 de març a 27 d'abril 

25/02/14 
Atorgament de subvencions a la Zer de la Vall del Ter per edició de la revista 
i finançament d'autocars per sortides de la ZER durant el curs 2013-2014 

27/02/14 
Llicència d'obres 2014088-LLO-002 per instal.lació d'un portal al mas les 
Saletes 

06/03/14 Autorització per a la instal.lació de circ el 7 de març de 2014 

11/03/14 
No procedència de devolució de quota de l'IVTM per baixa temporal amb 
entrega de vehicle a concessionari 

12/03/14 
Sol.licitud de subvenció a la Diputació de Girona "Fons de Cooperació local i 
cultural" 2014  

14/03/14 Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 
 
El Ple es dóna per assabentat. 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 5 

 

4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. Decret d'alcaldia de 30 gener de 2014 d'aprovació de conveni amb la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon per a la participació a 
l'organització d'etapes de la Volta Ciclista a Catalunya 2014 
 
Es proposa la ratificació del següent decret: 
 
"..." 
DECRET D’ALCALDIA 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA 
VALL DE CAMPRODON I L'AJUNTAMENT DE LLANARS PER A LA PARTICIPACIÓ A 
L'ORGANITZACIÓ D'UN ACTIVITAT DE FI D'ETAPA I D'UNA ACTIVITAT DE SORTIDA 
D'ETAPA DE LA VOLTA CICLISTA 2014 
 
Atès que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon vol portar a terme al mes de març de 
2014 una activitat consistent en la participació a l’organització d’un fi d’etapa a Setcases de 
la Volta Ciclista a Catalunya 2014 amb "VOLTA CICLISTA A CATALUNYA ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA”.  
 
Atès que l’activitat esmentada preveu la realització de la promoció de la Vall de Camprodon 
amb la recepció dels equips participants, els acompanyants i seguidors, policia, premsa i 
protecció civil als sis municipis integrants de la Mancomunitat. 
 
Atès que els Ajuntaments membres de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon tenen com 
a principals objectius la promoció dels municipis de la Vall i amb el protagonisme de la 
“Volta” aquest objectiu es veurà àmpliament acomplert. 
 
Vist el conveni redactat entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i L'Ajuntament de 
Llanars per a la participació a l’organització de l’activitat de fi d’etapa de la Volta Ciclista a 
Catalunya 2014. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el conveni redactat entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i 
l'Ajuntament de Llanars per a la participació a l’organització de l’activitat de fi d’etapa de la 
Volta Ciclista a Catalunya 2014. 
 
Segon.-  Aprovar la participació econòmica de l’Ajuntament de Llanars per import de 2.500€ 
per l’activitat de fi d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2014 i el seu compromís d’abonar 
a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon aquesta abans del dia 14 de febrer de 2014. 
 
Tercer.-  Autoritzar l’alcalde Esteve Costa i Sala per signar el conveni redactat entre la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els Ajuntaments de la Vall per a la participació a 
l’organització de l’activitat de fi d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2014. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i als 
ajuntaments de la Vall de Camprodon. 
"..." 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 6 

 

Votacions 
 
El decret queda ratificat per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
4.2. Decret d'alcaldia de 4 de febrer de 2014 de sol·licitud de subvenció a la Diputació 
de Girona dins la campanya "Del Pla a l'acció" 2014. 
 
Es proposa la ratificació del següent decret: 
 
"..." 
DECRET D’ALCALDIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Vist l'anunci de Medi Ambient de la Diputació de Girona núm. 13177 (BOP núm. 226, de 
26/11/2013), d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de la 
Diputació de Girona de la campanya "Del pla a l'acció" 2014, i vist el posterior anunci núm. 
14725 (BOP núm. 1, de 02/01/2014) pel qual s'aprova la convocatòria. 
 
Atès que la convocatòria i les bases de la campanya "Del Pla a l'acció" any 2014, preveuen 
l'atorgament de subvencions per accions incloses al PAES. 
 
Atès que l'Ajuntament disposa del projecte d'Adequació de la sala polivalent de Llanars 
"Associació Joventut Llanarenca", en el qual s'hi inclouen les accions en calefacció i 
il·luminació previstes en el PAES de Llanars (actuació 1.1.4), per a les quals es considera la 
possibilitat d'acollir-se a la línia 2 d'execució d'accions per lluitar contra el canvi climàtic. 
 
El projecte d'Adequació de la sala polivalent de Llanars està inclòs al PUOSC 2013-2017, 
any 2014, amb un pressupost inicial de 177.541,23 euros, amb una atribució de subvenció 
dins el programa DG de 70.000,00 euros, i tenim presentada una al·legació a la planificació 
inicial del PUOSC en el sentit d'execució  de l'actuació per fases, amb sol·licitud de 
finançament d'una primera fase amb un pressupost de 93.754,59 euros, mantenint la 
subvenció inicialment atorgada, això en base a que al pressupost municipal és 
econòmicament inviable l'execució de l'actuació per a la qual es va sol·licitar subvenció de 
Pla d'Obres amb la subvenció atribuïda que no arriba al 40% del seu cost i tenint en compte 
que sala polivalent és l'únic lloc que disposa l'Ajuntament de Llanars per a fer qualsevol tipus 
d'activitat (culturals, artístiques, socials, festives, etc). 
 
Atès que aquesta primera fase del projecte s'hi preveuen les accions en calefacció i 
il·luminació anteriorment esmentades, que representen un cost de 14.886,37 euros, IVA 
inclòs. 
 
Resolc: 
 
1. Acollir-nos a la convocatòria d'ajuts per a la campanya "Del la a l'Acció" de Medi Ambient i 
Territori de la Diputació de Girona i sol·licitar una subvenció de 10.000,00 euros amb destí al 
finançament les accions en calefacció i il·luminació incloses en el projecte d'Adequació de la 
sala polivalent de Llanars i que representen un cost de 14.886,37 euros, IVA inclòs.. 
 
2. Adquirir el compromís de realitzar l'actuació 
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3. Trametre la sol·licitud i resta de documentació a la Diputació de Girona. 
 
4. Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple que es celebri. 
"..." 
 
Votacions 
 
El decret queda ratificat per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
5. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA QUART 
TRIMESTRE 2013. 
 
Per part de la Intervenció es dóna compte de la tramesa al MINHAP en data 31-01-2014 de 
l’estat d’execució pressupostària corresponetn al quart 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)  

 

No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario 

 

 
 
 
 

 Ejercicio Corriente 
Ejercicios 

cerrados 
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INGRESOS 
Previsiones 

iniciales 

(A) 
Estimación 
Previsiones 

definitivas al 
final de 

ejercicio (1) 

(B) Derechos 

Reconocidos 
Netos (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

Desviación 
(B)/(A)-1 

Observaciones 

1  
Impuestos 
directos  

229.565,68
 

229.565,68
 

240.657,14
 

227.948,28
 

14.052,16
 

0,05
  

2  
Impuestos 
indirectos  

9.700,00
 

9.700,00
 

2.788,12
 

2.788,12
 

8.507,52
 

-0,71
  

3  
Tasas y otros 
ingresos  

93.664,44
 

93.664,44
 

95.581,78
 

91.964,31
 

3.147,01
 

0,02
  

4  
Transferencias 
corrientes  

137.212,69
 

170.715,01
 

198.043,30
 

137.425,75
 

22.210,23
 

0,16
  

5  
Ingresos 
patrimoniales  

4.200,00
 

4.200,00
 

5.008,97
 

4.448,97
 

608,00
 

0,19
  

6  
Enajenación 
de inversiones 
reales         

7  
Transferencias 
de capital  

19.812,00
 

180.394,32
 

809,23
 

809,23
 

90.952,57
 

-1,00
  

8  
Activos 
financieros  

0,00
 

39.913,14
 

0,00
 

0,00
 

0,00
 

-1,00
  

9  
Pasivos 
financieros         

Total 
Ingresos 

494.154,81
 

728.152,59
 

542.888,54
 

465.384,66
 

139.477,49
 
  

 

 Ejercicio Corriente 
Ejercicios 
cerrados 

  

GASTOS 
Créditos 

iniciales 

(A) 

Estimación 
Créditos 

definitivos al 
final de 

ejercicio (1) 

(B) 
Obligaciones 

Reconocidas 
Netos (2) 

Pagos 

Liquidos (2) 

Pagos 

Liquidos (2) 

Desviación 

(B)/(A)-1 
Observaciones 

1  
Gastos de 
personal  

111.904,69
 

111.904,69
 

95.730,54
 

95.730,54
 

809,99
 

-0,14
  

2  

Gastos en 
bienes 
corrientes y 
servicios  

226.847,70
 

254.825,65
 

220.263,74
 

204.384,12
 

33.112,47
 

-0,14
  

3  
Gastos 
financieros  

7.028,51
 

4.986,51
 

2.312,08
 

2.312,08
 

0,00
 

-0,54
  

4  
Transferencias 
corrientes  

101.757,25
 

106.876,59
 

97.868,36
 

96.966,16
 

2.828,78
 

-0,08
  

5  

Fondo de 
contingencia y 
Otros 
imprevistos  

       

6  
Inversiones 
reales  

19.812,00
 

220.712,49
 

45.100,90
 

25.331,07
 

107.686,61
 

-0,80
  

7  
Transferencias 
de capital         

8  
Activos 
financieros         

9  
Pasivos 
financieros  

26.804,66
 

28.846,66
 

28.846,64
 

28.846,64
 

0,00
 

0,00
  

Total 
Gastos 

494.154,81
 

728.152,59
 

490.122,26
 

453.570,61
 

144.437,85
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(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. 
 
6. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013 
 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
2013, aprovada per  Resolució de data 14 de març de 2014, d’acord amb el que estableix 
l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, amb el següent resultat: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 

    

 
DRETS 
RECONEGUTS 
NET 

OBLIGACIONS  RESULTAT 

    
 
 
 

RECONEGUDES 
NETES 

  
PRESSUPOSTA
RI 

  
a..Operacions 
corrents 

  547.742,68 425.780,19   121.962,49 

  
b. Altres operacions no 
financeres 

17.516,67 45.100,90   -27.584,23 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

565.259,35 470.881,09   94.378,26 

2. Actius 
financers 

    0,00 0,00   0,00 

3. Passius 
financers 

  0,00 28.846,64   -28.846,64 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 

565.259,35 499.727,73   65.531,62 

 
AJUSTOS: 

            

  

 
4. Crèdits gastats financiats 
amb romanent de tresoreria 
per a despeses grals. 

     4.911,24 

  
5. Desviacions de 
finançament negatiu de 
l'exercici 

     0,00 

  
6. Desviacions de 
finançament positiu de 
l'exercici 

     0,00 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

      70.442,86 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC 95: 

   

 
DRETS 
RECONEGUTS 
NET 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

 
RESULTAT  
PRESSUPOSTARI 

 

Operacions 
corrents 

          547.742,68        425.780,19      121.962,49 
 

Altres operacions no 
financeres 

         17.516,67          45.100,90       -27.584,23 
 

1. Total operacions no 
financeres ( Càpitols I a VII) 

565.259,35    470.881,09      94.378,26 

 
AJUSTOS SEC 
95: 

               7.558,11 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT SEC 95 

      101.936,37 

 
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 
  Import Import Import 
1.  
(+) 

DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A 
FINAL DE L’EXERCICI 

 236.533,07  

 De pressupost d’ingressos. Exercici corrent 99.874,69   
 De pressupost d’ingressos. Pressupostos 

tancats 
133.463,57   

 D’operacions comercials 0,00   
 De Recursos d’Altres Ens Públics 0,00   
 D’altres operacions no pressupostàries 3.194,81   
 Menys = Ingressos realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 
0,00   

     
2.  (-) CREDITORS PENDENTS DE  

PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI  
 55.332,70  

 De pressupost de despeses. Exercici 
corrent 

47.217,41   

 De pressupost de despeses. Pressupostos 
tancats 

1.559,65   

 De pressupost d’ingressos 0,00   
 D’operacions comercials 0,00   
 De Recursos d’Altres Ens Públics 0,00   
 D’altres operacions no pressupostàries 6.555,64   
 Menys = Pagaments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 
0,00   

     
3.  
(+) 

FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A 
FINALS DE L’EXERCICI 

 80.815,92  

     
4. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT   0,00 
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A DESPESES AMB  
FINANÇAMENT FINALISTA 

     
5. Saldos de dubtós cobrament   59.471,23 
     
6. ROMANENT DE TRESORERIA PER 

DESPESES GENERALS  (1-2+3-4-5) 
  202.545,0

6 
7. Aportació pròpia afectada a inversions   26.820,17 
8. ROMANENT DE TRESORERIA PER 

DESPESES GENERALS  AJUSTAT 
  175.724,8

9 
 
Debat 
 
El senyor alcalde excusa l’assistència del senyor Inteventor que no ha pogut assistir al Ple 
per raons de salut, i a continuació explica breument la liquidació del pressupost 2013. 
 
El senyor alcalde comenta que s’ha generat un estalvi important i que agraeix als regidors 
dse l’ajuntament i a la gent de l’ajuntament en general perquè han ajudat en gran mesura a 
contenir la despesa i per tant, a generar l’estalvi. El senyor alcalde comenta que ell 
considera que quan aquesta feina es fa entre tots sempre es pot aconseguir un bon resultat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ, TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 
2013, PRESENTAT PEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 
 
Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 
de desembre de 2013 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, 
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2013, del qual es desprenen les dades 
següents: 
 

Conceptes Padrons i 
liquidacions 

Ingressos Baixes Pendent de 
cobrament 

Pendent anterior 31.12.12 27.521,60    

Total càrrecs a 31.12.13 306.034,24    

Ingrés en voluntària  277.680,21   

Ingrés en executiva  16.322,77   

Baixes   1.272,58  

Pendent en voluntària    344,50 

Pendent en executiva    37.935,02 

Sumes 333.555,84 294.002,98 1.272,58 38.279,52 

Interessos de demora                    324,66   

Recàrrecs d’apressament           1.894,53   

Costes  231,57   

     

Total ingressos a 31.12.13  296.453,74   

  
Vist l’informe d’intervenció al respecte; 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 12 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2013, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
 
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, pel seu coneixement i als 
efectes adients. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE 
LLANARS, FASE 1 
 
Vist el projecte d'Adequació de la sala polivalent de Llanars, fase 1, redactat per l'arquitecta 
municipal Sra. Raquel Serrat i Rodeja, per import de 93.754,59 €, IVA inclòs; 
 
Atès que l’obra es troba inclosa en la planificació del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, 
anualitat 2014, i vist l’interès en l’execució del projecte que preveu l'adaptació de la sala 
polivalent a la normativa vigent en matèria de seguretat, accessibilitat i adequació 
d'instal·lacions. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte “Adequació de la sala polivalent de Llanars, fase 1”, 
redactat per l'arquitecta municipal Sra. Raquel Serrat i Rodeja, per import de 93.754,59 €, 
IVA inclòs; 
 
2. Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis publicats al 
BOP de Girona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Cas que no es presentin al·legacions 
quedarà aprovat definitivament sense prendre cap altre acord i es publicaran els anuncis 
corresponents al BOP i DOGC. 
 
3. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
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9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR EXISTENT AL MUNICIPI DE LLANARS 
 
Vist el projecte de Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior existent al 
municipi de Llanars, redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Josep Castañer i Danes, amb 
un pressupost de 85.859,00 €, IVA inclòs. 
 
Atès que l’obra es troba inclosa en la planificació del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, 
anualitat 2014, i vist l’interès en l’execució del projecte que preveu les actuacions a realitzar 
per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior existent al municipi i la 
correcció de defectes, com a continuació de les accions que es venen realitzant des de l'any 
2010, que es troben planificades en el "Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) i també 
estan contemplades en l'Agenda 21 local, per tal d'aconseguir la reducció de la contaminació 
lumínica i l'estalvi energètic. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte “Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior 
existent al municipi de Llanars”, redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Josep Casteñer i 
Danes, per import de 85.859,00 €, IVA inclòs; 
 
2. Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis publicats al 
BOP de Girona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Cas que no es presentin al·legacions 
quedarà aprovat definitivament sense prendre cap altre acord i es publicaran els anuncis 
corresponents al BOP i DOGC. 
 
3. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
10. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLANARS A LA 
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ 
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia 
SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 
2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la 
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d´energia    Terme de potència   
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       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el 
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del 
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja 
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 

 T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 

   PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tercer.- En data 21 de febrer de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’ Acord 
marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU. 
 
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril 
de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la 
clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
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Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de 
l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització 
dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula el funcionament i competències 
de l'Ajuntament 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que el municipi de Llanars prorroga l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 
2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 
2015, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       
 
Preus terme de Potència 

 T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 

   PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus serà 
actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any anterior.  
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Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
11. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI 
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
RIPOLL  
 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la 
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i 
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va 
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 
1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar 
els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al 
llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de 
tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva 
esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en 
les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes 
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans 
del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques 
del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també 
la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien 
lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat 
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un 
dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els 
estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. 
Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per 
alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne 
la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que 
han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i 
únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de 
Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la 
importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, 
com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat 
cultural que vol projectar-se al món. 
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Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor 
universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de 
guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels 
criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de 
data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu 
de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
12. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA 
UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma 
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera 
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana 
de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat 
inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-
ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes 
les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat 
l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i 
que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues 
possibles. 
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Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 
de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de 
petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica 
del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta 
demanda popular. 
 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als 
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, recollint la voluntat popular, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords: 
 
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la 
independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. 

 
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures. 
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 
campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 - 
08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per cinc vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
13. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
13.1. El senyor alcalde comenta que en l’últim Consell d’Alcaldes es va debatre la distribució 
dels costos de deixalles per realitzar la liquidació de l’any passat. Comenta que alguns 
alcaldes, entre ells ell inclòs, s’ha abstingut de la votació sobre aquest assumpte, ja que s’ha 
repercutit el repartiment directament en benefici d’alguns municipis, mentre que aquests 
ajutsos sempre es feia entre tots els municipis. Al dur-se a terme aquest repartiment diferent 
hi va haver varis municipis que no hi ha estat d’acord, perquè s’entén que per canviar la 
fòrmula del repartiment s’hauria d’haver debatut i aprovat abans d’aplicar-la directament. 
 
13.2. El senyor alcalde informa sobre unes obres que s’estan executant per un veí del poble 
al comunal. Les obres que s’estan fent són bastant importants i el veí no compta amb cap 
tipus d’autorització per a fer-ho. De moment, s’ha pres l’acord de fer parar les obres, i es 
seguirà el procediment que marca la llei; el qual no només es farà aquest cop, sinó per 
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tothom que incompleixi. El senyor alcalde també comenta que n’ha tingut coneixement que 
altres autoritats també hi ha anat al lloc dels fets i també els han demanat que aturin les 
obres immediatament.  
 
El regidor senyor Esteve Surribas comenta que ell considera que s’ha de fer alguna cosa 
contra totes aquestes infraccions i abusos en els comunals, i que s’ha d’aturar tot això, 
perquè sinó en uns anys el municipi de Llanars no tindrà comunals. 
 
 
14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
14.1. El regidor senyor Esteve Gardella demana si es podria demanar a l’helicòpter dels 
forestals, ja que es mouen de forma habitual, que pugessin pacs de material. El senyor 
alcalde diu que s’hauria de demanar el preu que costaria fer-ho i que es podria fer. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.30 hores, de la 
qual, com a secretària, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala 
Alcalde      La secretària 
 


