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AJUNTAMENT DE LLANARS 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 5/2014 
Caràcter: extraordinària 
Dia:  22 d’agost de 2014 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents: 
 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Esteve Costa Sala 
Regidors/es: 

- Sra. Rosa Gardell Palol 

- Sr. Jordi Llongarriu Canal 

- Sr. Joan Fontdecaba Torrent 

- Sr. Llorenç Rigat Morera 

- Sr. Esteve Surribas Xarlas 

- Sr. Esteve Gardella Burcet 
 
Assisteix, la senyora Remei Soldevila i Miranda, funcionària, administrativa de l’Ajuntament i 
secretària delegada permanent a la corporació. 
 
Actua com a secretari de la sessió el senyors Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAT del 
Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar el punt del següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Modificació del pressupost 2/2014: concessió de crèdit extraordinari del pressupost del 
2014 
2. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament de Llanars serveis tècnics i protecció de l’aigua 
3. Aprovació del plec de clàusules particulars per a la contractació per urgència de les obres 
d'adequació de la sala polivalent. 
4. Moció sobre l'impuls de les zones de muntanya i la viabilitat de l'activitat agrícola, ramadera 
i les indústries de transformació 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a 
l’ordre del dia: 
 
1. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2014: CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
DEL PRESSUPOST DEL 2014 
 
Atès que, en data 1 d'agost de 2014, l’alcalde va incoar l’expedient núm. 2/2014 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 RESULTA un import 202.545,06 €, i queden 
disponibles després de la modificació 1/2014 un total de 145.142,99 €; 
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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. 
 
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. 2/2014 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 anteriors modificacions 

Romanent de Tresoreria utilitzat en la present modificació  
30.581,90 € 
18.868,22 € 

 Romanent de tresoreria disponible 126.274,77€ 
 

 

2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN: 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE CONSIGNACIÓ 
ACTUAL 

ALTA CONSIGNACIÓ 
FINAL 

 
2014.1.338.62201 

 
Adequació de la sala polivalent 

 
0 € 
 

 
18.868,22€ 
 

 
  18.868,22 €   

 TOTAL 0,00 € 18.868,22    18.868,22€ 

 
L’alcalde explica la proposta 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LLANARS: SERVEIS TÈCNICS 
I PROTECCIÓ DE L’AIGUA 
 
El planejament vigent al municipi de Llanars es regeix pel Text refós de les Normes 
Subsidiàries aprovat en data 5 d’abril de 1995 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, amb les modificacions següents: 
 

1. 13/11/1996 - Inclusió de normativa complementària específica de regulació dels 
badalocs. 
2. 25/09/2001 - Ampliació del sòl urbà a la zona de Can Caïm, zona unifamiliar aïllada, 4b. 
3. 14/05/2006 – Modificació de les Normes al sector del carrer Rendilla. 
4. 26/09/2007 – Canvi de qualificació de parcel·la al carrer Conflent. 
5. 10/12/2008 – Reajustament del límit d’espai lliure de la carretera de Setcases i  
ampliació del sòl urbà. 
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AJUNTAMENT DE LLANARS 

6. 29/09/2011 – Modificació d’usos i materials. 
  
Les Normes Subsidiàries han mantingut, com un dels criteris inspiradors que reflexen la 
voluntat del municipi, la finalitat de conjugar i fer compatibles el creixement i  l’evolució amb el 
manteniment de la imatge del municipi i el seu respecte a l’entorn  natural on s’ubica, el qual 
s’ha entès, des de sempre, com a un dels motors de l’economia local i com a factor de 
manteniment de l’arrelament dels veïns al municipi. 
 
No obstant, s’han detectat algunes mancances en les actuals NNSS: 
 
A) No garanteixen la protecció de les zones de captació d’aigua del municipi i tampoc 
identifiquen gràficament els diferents Serveis Tècnics –aquells que tenen una construcció o 
àmbit delimitat- del municipi.  
 
B) En la definició dels Serveis Tècnics tampoc es preveuen les instal·lacions per energies 
renovables que en el moment de redacció de les NNSS no eren una prioritat. 
 
C) La definició de les distàncies de les edificacions en relació a les carreteres d’accés als 
nuclis rurals no permet la construcció de determinades instal·lacions de Serveis Tècnics que 
requereixen un fàcil accés rodat.  
 
Davant la necessitat d'establir unes zones de protecció de les àrees tècniques de captació i 
subministrament d’aigua, definir millor els serveis tècnics i regular la distància de les 
edificacions per als Serveis Tècnics, per Decret d'Alcaldia d’1  d'agost de 2014 s'incoà el 
procediment de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament actualment 
vigents al municipi de Llanars; 
 
En data 18 d'agost de 2014 s'emet informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable 
i el procediment a seguir per a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament actualment vigents al municipi de Llanars; 
 
Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de "Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament de Llanars, Serveis tècnics i protecció de l'aigua”, en els termes que consten a 
l’expedient. 
 
2. Obrir un període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i a un diari de premsa periòdica, així com a la Web 
municipal i als taulers d’edictes de la corporació, deixant constància de la data d’exposició 
pública a l’expedient en compliment de la normativa vigent. 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. 
Cas que alguna modificació pugui afectar municipis veïns se’ls ha de donar audiència. 
 
3. Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, que l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un 
termini més llarg. 
 
L’alcalde explica la proposta 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
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3. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
PER URGÈNCIA DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA SALA POLIVALENT. 
 
L’Ajuntament de Llanars té subvencionat pel programa específic de la Diputació de Girona del 
PUOSC 2013-2017, l’actuació “Adequació de la Sala Polivalent”. Per acord de la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 22 de juliol de 2014, es resol favorablement l'al·legació 
presentada en el període d'informació pública del PUOSC 2013-2017, en el sentit 
d'actualització del pressupost de les obres a 93.754,59 €, s'aprova la proposta de planificació 
del programa específic de cooperació municipal i s'atribueix una subvenció de 70.000,00 €, i 
s'autoritza la contractació avançada de les actuacions previstes a les anualitats 2013 i 2014; 
 
Al BOP de Girona 155 de 14 d’agost de 2014 s’ha publicat l’anunci d’aprovació definitiva del 
PE de cooperació municipal de la Diputació de Girona del PUOSC 2013-2014, segons 
resolució del president de la Diputació de 5 d’agost de 2014; 
 
L'obra d'adequació de la sala polivalent és d'urgent realització tenint en compte que l'objectiu 
principal és l'adequació les instal·lacions a normativa; 
 
L'import del contracte pujaria a la quantitat de 77.483,13 € i 16.271,46 euros d’IVA; 
 
Vist els informes d'intervenció conforme l’import de l’actuació és superior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost de la Corporació i sobre consignació pressupostària; 
 
Vist l'informe de secretaria sobre la legislació aplicable i procediment de contractació; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació per urgència, mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat, per a l’obra d'Adequació de la sala polivalent 

 
2. Autoritzar la despesa per import de 93.754,59 € (IVA vigent inclòs) que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació de les obres per procediment negociat sense publicitat, 
amb càrrec a les partides corresponents de l’estat de despeses del Pressupost Municipal 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014. 
 
3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d’obres. 
 
4. Sol·licitar ofertes a tres empreses capacitades, si és possible. 
 
5. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el perfil de contractant amb una 
antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació 
de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’alcalde explica la proposta 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
4. MOCIÓ SOBRE L'IMPULS DE LES ZONES DE MUNTANYA I LA VIABILITAT DE 
L'ACTIVITAT AGRÍCOLA, RAMADERA I LES INDÚSTRIES DE TRANSFORMACIÓ 
 
La evolució que han sofert les zones de muntanya al nostre país, demostra l'enorme dificultat 
que suposa mantenir i conservar nivells de població viables en molts d'aquests territoris, els 
quals han perdut en les últimes dècades un 21% de la seva població, un percentatge que se 
situa en el 50% en molts municipis. En aquest context, aquestes zones no només tendeixen 
al despoblament i a l'abandonament de les activitats agràries, sinó que la seva població es 
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AJUNTAMENT DE LLANARS 

veu abocada a una creixent pèrdua d'expectatives de desenvolupament i qualitat de vida, i –
conseqüentment- mancances de reemplaçament juvenil. 
 
Aquesta evolució té un efecte negatiu sobre la gestió dels nostres territoris. Un efecte que 
està relacionat amb la desaparició dels espais agrícoles i Zones d'Agricultura de Muntanya 
(ZAM), la mala utilització i gestió de l'energia, o el maneig sostenible dels sistemes forestals i 
silvopastorals i, per tant, amb les pèrdues de paisatge, riscos  d'incendis, pèrdua de races 
rústiques i la destrucció de recursos d'alt valor ambiental. 
 
Mantenir comunitats amb una població viable i estable en aquestes zones, implica, igual com 
succeeix a la resta d'Europa (França destina a aquest objectiu el 15% del sobre nacional), 
realitzar polítiques efectives de suport a l'agricultura, la ramaderia o l'activitat forestal, perquè 
aquestes resultin viables per a les persones que viuen en aquests llocs i als serveis que 
aquestes comunitats presten a la societat (veure document de Nacions Unides, Avaluació 
dels Ecosistemes del Mil·lenni, del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí 
(http://www.ecomilenio.es/). D'igual manera, es requereixen marcs legals capaços de protegir 
i facilitar les activitats econòmiques relacionades amb la gestió del territori i amb capacitat per 
generar llocs de treball, com a eina indispensable per invertir aquesta tendència cap a la 
despoblació, tant aguditzada en el conjunt de l'Estat, que contrasta amb el succeït en països 
del nostre entorn. 
 
La PAC és un instrument per desenvolupar un model agrícola respectuós amb el medi 
ambient, que protegeixi les rendes agràries de les fluctuacions dels mercats i garanteixi uns 
entorns rurals habitables i amb desenvolupaments homologables en la qualitat de vida dels 
seus habitants, advertint que no es pot conservar la coberta vegetal, i la naturalesa en el seu 
conjunt, sense la presència d'una població suficient al mig rural, amb un nivell digne de 
serveis i ingressos (Memoràndum de la Presidència del Consell de Ministres d’Agricultura, 
sobre la Política Agrària Comuna i la Conservació i Recuperació de la Coberta Vegetal. En el 
sector forestal i la CEE Novas García, A (Ed), pg. 385. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 1989) 
 
Lamentablement, en aquests anys, tal com reconeixen els informes del Consell Social 
Europeu, no ha existit una política específica de la Unió Europea per a les zones de 
muntanya i, en el cas espanyol, a més de no existir polítiques precises més enllà de les què 
va definir la Llei d'Agricultura de Muntanya del 1982, tampoc les mesures previstes en la PAC 
han estat històricament utilitzades en la seva plenitud per compensar algunes de les 
dificultats que comporta viure en aquestes zones. 
 
Per tot això, i després de l'aprovació de la nova PAC per part dels estaments europeus i 
pendents de l'aprovació de l'Acord marc, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
1. Instar al MAGRAMA i a les Comunitats Autònomes, que es troben representades en la 
conferència sectorial a: 
 
• Que l'Acord marc de la PAC reculli mesures específiques per dotar pressupostàriament i en 
la base del 5% del sobre nacional, tal com permet la distribució dels fons de la PAC. 
 
• Impulsar una clara implementació de les polítiques de les zones de muntanya, per fer viable 
l'activitat agrícola, ramadera i les indústries de transformació que permetin generar llocs de 
treball, contribuint a evitar la despoblació de les nostres muntanyes i el benefici que aporten al 
conjunt de la nostra societat. 
 
2. Donar compte al MAGRAMA, a la Comunitat Autònoma i als grups parlamentaris del 
Congrés i el Senat. 
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L’alcalde explica la proposta 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:00 hores i estenc 
l’acta amb el vistiplau de l’alcalde. 
 

Vist i Plau, 
 
 
 
 
 
Esteve Costa i Sala 
 


