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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 4/2014 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  6 de juny de 2014 
Hora d’inici: 19.30 hores 
Hora d’acabament: 20.30 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 Gardella Burcet  
 
Excusen la seva absència 
 
Esteve Surribas Xarlas 
 
Hi assisteix el senyor Esteve Roca i Teixidor, interventor comissionat per XALOC per a 
l’Ajuntament de Llanars. 
 
També hi assisteix, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i 
secretària delegada. 
 
Actua com a secretària de la sessió la senyora Míriam Garea i Gil, comissionada per XALOC 
a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar el punt del següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4. Verificació del text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament a la Unitat d'Actuació la Canal 1 de Llanars  
5. Proposta de festes locals per a 2015 
6. Modificació del pressupost 1/2014: concessió de crèdit extraordinari del pressupost del 
2014 
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7. Moció per reclamar a l'ACA la finalització de les obres del projecte de col·lectors en alta 
del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon 
8. Proposta d’aprovació de conveni per a la cessió de terreny i renúncia d’una servitud de 
pas 
9. Proposta d’aprovació de conveni entre l’ajuntament de Llanars i l’ADF Vall de Camprodon 
per a la cessió d’ús d’un vehicle 
10. Acord de no celebració de la sessió plenària ordinària del dia 20 de juny de 2014. 
11. Seguiment de la gestió municipal 
12. 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 21 de març de 2014 
- Acta de la sessió extraordinària celebrada el 29 d'abril de 2014 
 
Votacions 
 
Ambdues actes s’aproven per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

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 

237 21/03/14 Direcció General 
de Comerç 

Autorització de les tarifes d'aigua 2014 

240 24/03/14 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Llei 2/2014 que determina l'augment del cànon 
sobre la disposició del rebuig dels residus de 
12,4 €/tona a 15,80 €/tona 

255 27/03/14 Institut Nacional 
d'Estadística 

Proposta de xifra de població a 1 de gener de 
2014: 509 habitants, pendent d'al·legacions 

259 28/03/14 Gerència 
Territorial del 
Cadastre-Girona 

Actualització dels valors cadastrals dels 
immobles urbans 

260 28/03/14 Agència Catalana 
de l'Aigua 

Requeriment de tramitació de sol·licitud de 
concessió d'aigües 

268 01/04/14 Juan Guillaumes 
Perramon 

Reclamació prèvia a la via judicial civil per a 
reconeixement de titularitat de finques 

311 22/04/14 Cein Ripollès Informe tècnic sobre moviments de terres a la 
forest propietat de l'Ajuntament de Llanars 
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312 22/04/14 Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Aprovació definitiva de la Modificació de les 
normes subsidiàries a la UA la Canal 1, pendent 
de text refós 

361 07/05/14 Direcció General 
d'Energia 

Informació sobre la necessitat de tramitar les 
autoritzacions de les instal·lacions elèctriques 
provisionals 

364 07/05/14 Consorci del Ter Modificació dels Estatuts arrel de les reformes 
legals introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre 

447 28/05/14 Diputació de 
Girona 

Informació sobre el Servei Local d'Orientació 
Familiar 

452 29/05/14 Direcció General 
de Joventut 

Comunicació d'aprovació del Pla d'actuació 
territorial de polítiques de Joventut de Catalunya 
(PATJ-2016) 

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

18/03/14 Bonificacions a l'IVTM per antiguitat dels vehicles 

18/03/14 Devolució proporcional IVTM per baixa de vehicle 

18/03/14 Autorització per instal·lació d'atraccions 

20/03/14 
Expedient 2014108-LLO-003, obres de manteniment del teulat del 
Solademunt 

20/03/14 Sol·licitud d'informe de secretaria per obres no autoritzades en comunals 

20/03/14 Expedient 2014114-LLO-005 per obres d'enllosat de jardí a la Rossa 

20/03/14 
Expedient 2014109-LLO-004 per substitució de banyera per plat de dutxa al 
carrer Canal 2 

21/03/14 Sol·licitud d'informe tècnic per a obres no autoritzades en comunals 

24/03/14 
Paralització de les obres que es realitzen en terrenys comunals, polígon 6 
parcel·la 45 

25/03/14 
Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per actes relacionats 
amb el Tricentenari 

31/03/14 Informe CEIN en relació als moviments de terres en terrenys comunals 

01/04/14 Autorització de celebració de la Festa de Sant Antoni Abat  

04/04/14 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per projectes d'accés a les 
noves tecnologies 

10/04/14 Assabentat de canvi de titularitat de l'explotació ramadera de Can Mianjo 

10/04/14 
Llicència d'obres 2014140-LLO-008 per obres de rejuntat de la façana al 
carrer Quintà, 12 

10/04/14 
Llicència d'obres 2014144-LLO-007 per canvi de banyera per plat de dutxa 
al carrer de la Font 23 

16/04/14 Exempció del impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa 

16/04/14 Aprovació de la 3a certificació de les obres d'Abastament d'Espinalba 

22/04/14 
Trasllat de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística a secretaria per 
informe 
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23/04/14 Restauració de la realitat física alterada per les obres en terrenys comunals 

24/04/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

29/04/14 Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona pel magatzem forestal 

29/04/14 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per esdeveniments de 
caràcter firal 

29/04/14 
Sol·licitud de subvenció al Departament d'Agricultura per la redacció de 
Projecte d'Ordenació de la Muntanya de Feitús 

06/05/14 
Llicència d'obres 2014155-LLO-010 per substitució de portal d'entrada al 
carrer Major, 2 

06/05/14 
Llicència d'obres 2014154-LLO-009 per canvi de banyeres per plats de dutxa 
al carrer Conflent, 6 

06/05/14 
Llicència d'obres 2013228-LLO-008 per delimitació de finca al paratge la 
Costinyola 

06/05/14 Exempció del impost de vehicles tracció mecànica per minusvalidesa 

12/05/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

15/05/14 
Llicència d'obres 2014163-LLO-011 per tancament d'una parcel·la al passeig 
del Palancó 

15/05/14 Autorització d'ús de la sala de ball per a la representació teatral de l'escola 

23/05/14 Incoació expedient 1-2014 de modificació del pressupost 

23/05/14 Autorització de circulació del carrilet turístic 

01/06/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
4. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT A LA UNITAT D'ACTUACIÓ LA CANAL 1 DE 
LLANARS  
 
El Ple de l'Ajuntament, 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 durant el termini d'exposició pública es 
presentessin al·legacions. En data 20 de desembre de 2013, el Ple de l'Ajuntament va 
aprovar provisionalment l'expedient i es va trametre a la Comissió d'Urbanisme de Girona 
per a la seva aprovació definitiva. 

 
Vist l'acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de 26 de març de 2014, pel 
qual  s'aprova definitivament la Modificació de les normes subsidiàries a la UA la Canal 1, 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori tota una sèrie de prescripcions. 
 
Vist el text refós redactat per Taller SAU, SLP; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Verificar el text refós de la Modificació de les normes subsidiàries a la UA Canal 1. 
 
2. Trametre el text refós verificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes 
corresponents. 
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Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
5. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A 2015 
 
Vista l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que estableix que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret 177/1980, de 3 d'octubre, s'estableix que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta dels 
municipis; 

Atès que l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que és el Ple municipal el 
competent per proposar les dues festes locals; 

Vista l'ordre EMO/133/2014, de 14 d'abril, publicada al DOGC núm. 6613, de 30 d'abril de 
2014, per la que s'estableix el calendari oficial de festes a Catalunya per a l'any 2015; 

Vist que les festes locals han d'ésser dues i que no poden escaure's en diumenge ni 
coincidir amb cap dels dies festius que s'indiquen a l'ordre EMO/133/2014, de 14 d'abril. 

Atès que la Festa Major de Llanars es celebra sempre el quart cap de setmana de setembre; 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1. Proposar amb caràcter definitiu, al Conseller d'Empresa i Ocupació, com a festes locals 
del municipi de Llanars els dies 28 i 29 de setembre de 2015. 

2. Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l'efecte corresponent. 

Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
6. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2014: CONCESSIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DEL 2014 
 
Atès que, en data 23 de maig de 2014, l’alcalde de Llanars va incoar l’expedient núm. 
1/2014 de modificació del Pressupost per a l’exercici 2014. 
 
Atès que de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria a 31 de desembre de 
2013 per a despeses generals de signe positiu per un import 202.545,06 €. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
1. Aprovar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari finançat mitjançant aplicació de 
romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/12/2013 , en la forma i el contingut que 
es detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant. 
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2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en el 
BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i 
suggeriments. 
 
3. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel RDL 2/2005, de 5 de març. 
 
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda 
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú. 
 
ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 
 
- EXP. NÚM. 1/2014 DE CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A 2014 – 
 
1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA: 
 

1.A Romanent de Tresoreria a 31/12/2013 202.545,06 € 
 Incorporació de Romanents de Crèdits 26.820,17 € 

 Romanent de Tresoreria utilitzat en la present modificació 30.581,70 € 

 Romanent de tresoreria disponible 145.143,19 € 

 
2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN: 

 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
CONCEPTE CONSIGNACIÓ 

ACTUAL 
ALTA CONSIGNACIÓ 

FINAL 
      

2014.1.425.62200 
 
2014.1.338.62301 

Construcció d’un magatzem forestal 
d’estella. 1a. Fase.  
Calefacció i il·luminació sala 
polivalent 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

25.695,53 € 
 

  4.886,37 € 

25.695,53 € 
 

  4.886,37 €   

 TOTAL 0,00 €  30.581,70 € 30.581,70 € 

 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
7. MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 

PROJECTE DE COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE 

CAMPRODON 

Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar d'una 

infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;  
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Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del 2000, va 

acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de sanejament a Llanars. 

L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al Departament de Medi Ambient a 

Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi Ambient a Girona (NRS 335, de 12/09/00); 

A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 09/04/01), 

mitjançant el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que va mantenir 

l’Ajuntament sobre aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a Girona, amb el tècnic 

de l’ACA Sr. Antoni Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent de l’ACA Sr. Lluís Quer a l’abril 

del 2001, el resultat de la qual ens animà a creure que en un termini relativament breu el 

municipi de Llanars disposaria del tan reivindicat sanejament), i se li demana se’ns informi i 

confirmin les previsions en aquest sentit; 

El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va redactar el "Projecte de 

construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon", 

assumit per l'Enginyer de Camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, del qual l'Agència Catalana de 

l'Aigua, en data 15 de gener de 2002, ens va trametre un exemplar pel nostre coneixement; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar que en 

data 9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i s'incoava expedient 

d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, ens demanaven informe pel 

que feia referència a les competències de l'Ajuntament; 

Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 2003, es 

va aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 20/03/2003; 

Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig de les 

Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència Catalana de l'Aigua i 

vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es va creure convenient la 

previsió d'execució simultània de la part d'obra d'aquest àmbit, raonament amb el que hi va 

estar d'acord l'ACA i va donar com a resultat l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan Millán i 

Filbà, del Departament d'Infraestructures III, en data maig 2003, del desglossat "Projecte 

dels col·lectors en alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús (1a fase)", 

amb una atribució de fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució de data 13 de març 

de 2005). L'obra es va contractar per acord del Ple de l'Ajuntament de 6 d'agost de 2003 i es 

va executar totalment; 

L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de la 

resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no s'havien 

iniciat les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'Agència Catalana de 

l'Aigua les previsions d'inici de les mateixes per tal de donar una resposta ajustada a la 

demanda dels ciutadans; 
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L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 de 

setembre de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el PSARU DEL 

TER I DRÓ i que el dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de presentació de pliques i que es 

procediria a l'obertura el dia 16 d'octubre de 2003. Tanmateix, en data 29 d’octubre de 2003, 

l’Ajuntament en va tenir coneixement que l’obra encara no estava adjudicada; 

En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, consta la 

presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de la "Proposició No de 

Llei sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a 

l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès)" (Tram. 259-

00073/07), en el sentit que "El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a: Que en 

un període no superior a quatre mesos s'iniciïn les obres de construcció del col·lector...", 

datada el 3 de març de 2004; 

En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de maig de 

2004 es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord en el Butlletí Oficial 

del Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004; 

En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Eudald 

Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller de Medi Ambient, 

de data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la Mesa del Parlament, núm. 

iniciativa 314-00278/07, títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el 

projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a l'estació 

depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès). En resum el Conseller 

respon que el projecte està inclòs en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals 

Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que aquestes obres estaven adjudicades, juntament amb 

altres actuacions de sanejament de la conca, mitjançant un concurs de concessió 

administrativa. Així mateix indica que, pel que fa el calendari d'execució del projecte, el 

Govern de la Generalitat preveu que es pugui portar a terme durant l'any 2006; 

El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense confirmació oficial, 

que estava previst d'executar les obres durant el mateix exercici 2005, es va trametre un 

escrit a  l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 de 22/06/2005), en el sentit de demanar 

que se'ns confirmés i se'ns informés al respecte, haguda compte del llarg camí recorregut 

fins aquell moment i les necessitats sanitàries llargament reivindicades per l'Ajuntament per 

acomplir les condicions mínimes de salubritat pública i dignitat que qualsevol poble del segle 

XXI ha de poder oferir; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data 13/07/05), 

ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el contracte de "Concessió 

d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions de 

sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró. Clau CT03002058, i 

que dintre d'aquest contracte hi havia actuacions en matèria de sanejament del nostre 

municipi, així com que, properament contactaria amb nosaltres l'adjudicatari del contracte 

"ACSA AGBAR Construcció, SA - SOREA y Constructora de Calaf, SAU - Unión Temporal 
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de Empresas", a fi d'obtenir les dades necessàries per tal de redactar els corresponents 

projectes constructius; 

L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/40025/ 2005, de data 

03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment esment de 21 de juny de 2005, ens va 

informar entre d'altres qüestions que el calendari d'actuacions es preveia que les obres es 

poguessin iniciar a finals de l'any 2006; 

Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del municipi, 

principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per l'estat de l'entorn i els 

mals olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, l'Ajuntament, va trametre nou escrit 

dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 01/02/07), per tal que ens informessin de les seves 

intencions en relació a aquestes obres. De l'esmentat escrit se'n va trametre còpia a la 

Delegació de Girona de l'ACA pel seu coneixement; 

L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data 22/01/2009) 

va notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de Catalunya, d'11 de novembre de 

2008, per a la qual es van declarar d'urgència a efectes d'expropiació forçosa, les obres del 

projecte de col·lectors, amb tots els béns i drets afectats per l'expropiació que resultes de la 

realització de les referides obres i citava a l'Ajuntament, pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a 

l'aixecament de les Actes Prèvies a l'Ocupació; 

L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de data 

29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres necessàries per 

connectar als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. L'Ajuntament va respondre a 

aquest requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) que es portarien a terme les obres 

necessàries tan bon punt s'executés el projecte de col·lectors en alta, a la canalització del 

qual havien d'anar connectats els punts d'abocament. El mateix any 2009 es van iniciar les 

obres; 

El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012, 

davant el fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb l'agreujant que la 

part executada presentava tot un seguit de deficiències que era del tot indispensable de 

resoldre, va aprovar la "MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES 

DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE 

LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON", per la qual es sol·licitava a l'Agència Catalana de 

l'Aigua que es finalitzessin immediatament les obres del Projecte constructiu dels col·lectors 

en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon, amb resolució de les deficiències 

que presentava la part d'obra executada i que es restauressin degudament la llera i els 

terrenys afectats per les obres i es netegés la zona de la llera afectada per l’abocament 

directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars fossin conduïdes a 

l’EDAR de Camprodon. La Moció es va comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al 

Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de 

Camprodon; 
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El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va acusar 

rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels quals es 

traslladava la moció i va respondre que aquesta obres formen part del contracte de 

concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les 

instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró i que el 

concessionari d'aquest contracte havia sol·licitat a l'ACA l'equilibri econòmic-financer de la 

concessió i que es trobava pendent d'establir les condicions i el calendari de finalització de 

les actuacions que resten per finalitzar. També indicava que les obres restaven aturades per 

l'Ajuntament de Camprodon, atenent a un desacord amb el traçat i que en aquell  moment 

s'estava redactant una modificació del projecte que permetés la finalització de les obres. 

Finalment indicava que atesos els antecedents i vista la situació administrativa en que es 

trobava el contracte no podien fixar una data concreta per atendre l'acord de l'Ajuntament, 

que tan bon punt disposessin de les previsions ens ho comunicarien; 

Atès que ha transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del Director de l'ACA i 

les obres estan aturades i encara no coneixem les previsions de finalització de les mateixes; 

Atès que considerem que catorze anys són ja molts anys perquè és perllongui una situació 

que afecta la salubritat de les persones i que té un impacte considerable sobre el riu Ter i 

que és de justícia la seva resolució immediata; 

Des del consistori es fa difícil d'entendre que amb un estat tan avançat de les obres no es 

pugui posar en servei el col·lector. Després de més d'un any amb les obres parades i sense 

haver rebut cap comunicació oficial de l'ACA respecte al termini de finalització i posada en 

servei, ens veiem obligats a sol·licitar que ens facilitin el termini d'execució, que, al nostre 

entendre, hauria de ser a curt termini; 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

Primer. Reclamar a l'Agència Catalana la finalització de les obres del  PROJECTE DE 

COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, 

amb resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada i deguda restauració 

de la llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la zona de la llera afectada per 

l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars siguin 

conduïdes a l’EDAR de Camprodon.  

Segon. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals pertinents a fi  que 

es pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en servei del nou col·lector. 

Tercer. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es facin les 

gestions necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de les obres i el 

sanejament de les aigües residuals del municipi de Llanars. 

Quart. Comunicar aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de 

Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Camprodon i al 

Consorci Alba Ter. 
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Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
8.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI PER A LA CESSIÓ DE TERRENY I 

RENÚNCIA D’UNA SERVITUD DE PAS 

Vist que l’Ajuntament de Llanars n’és titular de la font municipal anomenada Font de La 

Badia; 

Atès que, d’acord amb les directrius donades per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament 

ha d’establir un perímetre de protecció al voltant de la font, per qüestions sanitàries i de 

salubritat; 

Atès que el terreny que envolta la Font de La Badia és de titularitat privada, concretament, 

de propietat del senyor JGC, qui està disposat a cedir una part dels terrenys que envolten 

l’esmentada font, en un perímetre d’uns 452,52 m2; 

Atès que l’Ajuntament de Llanars és titular d’una servitud de pas, que travessa la finca del 

mateix senyor JGC, la qual serveix per garantir l’accés municipal a la font de La Badia; dret 

de pas que ja no serà necessari un cop cedits els esmentats terrenys per part del senyor 

JGC ja que l’accés a la font quedarà garantit a través dels terrenys cedits que colinden amb 

un camí públic; 

Atès que el senyor JGC ha demanat com a contraprestació per la cessió material d’obra 

consistent en 18m3 de formigó; 

Atès que s’ha arribat a un acord entre ambdues parts per a la cessió de terreny i renúncia 

d’una servitud de pas, s’ha redactat la minuta de Conveni entre l’Ajuntament de Llanars i el 

senyor JGC per a la cessió de terreny i renúncia a una servitud de pas, en els termes que 

consten a l’expedient; 

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar la minuta de Conveni entre l’Ajuntament de Llanars i el senyor JGC per a la 

cessió de terreny i renúncia a una servitud de pas, en els termes que consten a l’expedient. 

Segon.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura del Conveni, i demés tràmits 

necessaris per a la seva execució. 

Tercer.- Comunicar l’adopció dels presents acords a l’interessat, als efectes corresponents. 

Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
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9.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLANARS I 

L’ADF VALL DE CAMPRODON PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’UN VEHICLE 

Vist que l’ADF Vall de Camprodon és titular d’un vehicle oficial Nissan Pick-Up, que utilitzava 
per a les tasques que té encomanades, però, el qual ja no utilitza i necessita de forma 
habitual, per la qual cosa ha proposat a l’Ajuntament de Llanars la cessió de l’ús de 
l’esmentat vehicle per a ús de tasques de la brigada municipal; 
 
Atès que l’Ajuntament de Llanars disposa de dues persones a la brigada municipal i només 
té un vehicle disponible, li seria de gran utilitat disposar d’un segon vehicle per a usos 
municipals; 
 
Atès que tant l’Ajuntament de Llanars com l’ADF Vall de Camprodon han arribat a un acord 
sobre la cessió d’ús de l’esmentat vehicle i s’ha redactat una minuta de conveni sobre la 
mateixa, en els termes que consten a l’expedient; 
 
Per tot l’anteriorment esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de Conveni entre l’Ajuntament de Llanars i l’ADF Vall de 
Camprodon per a la cessió d’ús d’un vehicle, en els termes que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura del Conveni i demés tràmits 
que foren de menester. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció dels presents acords a l’ADF Vall de Camprodon, als efectes 
corresponents. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
10. ACORD DE NO CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 20 
DE JUNY DE 2014.  
 
Davant la proximitat de la propera sessió ordinària de 20 de juny de 2014 es proposa de no 
celebrar-la. 
 
Votacions 
 
La proposta s’aprova per sis vots a favor, que representen la unanimitat de membres 
assistents. 
 
11. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
11.1. El senyor alcalde informa que ha tingut registre d’entrada una reclamació prèvia a la 
via judicial dels propietaris del Mas Rifret, en què reclamen que una part dels comunals 
pertanyen a terres de la seva finca. S’està estudiant el tema, i aviat se li respondrà el que 
correspongui. 
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12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
No se’n formulen. 
 
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 
 


