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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 3/2014 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  29 d’abril de 2014 
Hora d’inici: 18.00 hores 
Hora d’acabament: 18.40 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Joan Fontdecaba Torrent 
Jordi Llongarriu Canal 
Llorenç Rigat Morera 
Esteve Surribas Xarlas 
 
Excusen la seva absència 
 
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. Sorteig i designació dels membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament 
Europeu 2014 
2. Proposta aprovació memòria descriptiva del perímetre de protecció sanitària de la 
captació de la bona font del municipi de Llanars 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde declara oberta la sessió i a continuació es procedeix al debat i votació dels 
punts inclosos a l’ordre del dia. 
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1. SORTEIG I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2014 
 
En el calendari electoral de les properes Eleccions al Parlament Europeu 2014 s’estableix 
com han d’actuar els ajuntaments per a la formació de les meses electorals. 
 
El termini per efectuar el sorteig i designació dels membres de les meses va del 26 d’abril al 
30 d’abril de 2014. 
 
Atès que a aquest efecte d’Institut Nacional d’Estadística ha facilitat l’aplicació anomenada 
CONOCE, que permet l’obtenció del recompte de meses i electors per grau d’escolaritat i 
tipus de cens així com la realització del corresponent sorteig. 
 
Vist el resultat generat per l’aplicació informàtica de referència 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar que els membres de la mesa electoral única de Llanars per  a les 
Eleccions al Parlament Europeu 2014, seran els següents: 
 
SECCIÓ 1 MESA ÚNICA 
 
President/a:  ALBERT CORDOBES GEL 
Primer Vocal:  ANTONIO CASAS BEGUDA 
Segon Vocal:  CARME VILA COMA 
Primer suplent President/a:  FRANCESC D'ASSIS FERRER VILA 
Segon suplent President/a:  JOAN VILA SIMON 
Primer suplent primer Vocal:  EVA BEDOS ROIG 
Segon suplent primer Vocal:  JORDI RECOLONS MAS 
Primer suplent segon Vocal:  FRANCISCA PONZANO SOLA 
Segon suplent segon Vocal:  JUAN CARLOS BRUCH SUBIRATS 
 
Segon.- Davant la possibilitat de presentació d’al·legacions per part de les persones 
designades com a membres de la taula electoral, titulars i suplents, i en cas que siguin 
acceptades per la Junta Electoral, preveure dues persones més de reserva per a cada 
càrrec, que seran les següents: 
 
President: 
ANNA BIENZOBAS FERNANDEZ RODICIO 
JOSEP SOLÀ PASTORET 
 
Primer Vocal: 
JORDI BARRI SAU 
DAVID RUS GARCIA 
 
Segon Vocal: 
TALIA NICOLAS DE BLAS 
MARIA DEL CARMEN QUIRZE TORREGO 
 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

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

 

Segon.- Comunicar a la Junta Electoral de Zona aquesta designació als efectes oportuns. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
2. PROPOSTA APROVACIÓ MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PERÍMETRE DE 
PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA CAPTACIÓ DE LA BONA FONT DEL MUNICIPI DE 
LLANARS 
 
En data 10 de maig de 2013 es va emetre Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua 
mitjançant la qual, s’atorgava a l’Ajuntament de Camprodon la concessió d’aigües de la 
captació de la Bona Font del municipi de Llanars; 
 
En la mateixa resolució es preveuen unes condicions particulars, entre les quals, hi ha la 
Condició número 9 que, literalment, diu: 
 
“9. En el termini d’UN ANY,  a comptar des de l’atorgament de la present concessió, 
l’Ajuntament de cada municipi haurà d’incorporar en els diferents plans urbanístics o 
d’ordenació del territori els condicionaments establerts en el perímetre de protecció fixat a 
l’entorn de la captació, en compliment de l’article 99 bis del Reial decret legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’aigües.” 
 
En data 20 de desembre de 2013 es va signar un Conveni de col·laboració entre els 
Ajuntaments de Llanars i Camprodon per l’aprofitament d’aigua pel consum de les 
poblacions; 
 
Vista la Memòria descriptiva del perímetre de protecció sanitària de la captació de la Bona 
Font del municipi de Llanars, redactada per la tècnica de Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya, S.A.; 
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la memòria descriptiva del perímetre de protecció sanitària de la captació 
de la Bona Font del municipi de Llanars. 
 
Segon.- Assumir el compromís d’iniciar els tràmits corresponents per a la modificació de 
normes subsidiàries del planejament del municipi de Llanars amb la finalitat d’incorporar els 
perímetres de protecció entorn de la captació, en compliment de la Condició particular 9 de 
la Resolució de data 10 de maig de 2013 de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Tercer.- Sotmetre a exposició pública l’esmentada memòria mitjançant anunci al BOP de 
Girona i al taulell d’anuncis de la Corporació, pel termini d’un mes, a efectes de 
reclamacions i/o al·legacions. Cas que no es produeixin al·legacions en el termini indicat, 
s’entendrà definitivament aprovada sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquests acords als propietaris dels terrenys afectats, per tal que, 
en el termini d’un mes, des de la seva notificació, puguin presentar les al·legacions i/o 
reclamacions que estimin oportunes. 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 4 

 

 
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Camprodon, als efectes 
oportuns. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
presents. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 18.40 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 
 


