
 AJUNTAMENT DE LLANARS 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 6/14 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 de setembre de 2014 
Horari: de 19:30 h. a 20:20 
Lloc:  la Sala d’Actes de l’Ajuntament 
 
 
Assistència:  Esteve Costa Sala 
   Rosa Gardell Palol 
   Joan Fontdecaba Torrent 
   Jordi Llongarriu Canal 
   Llorenç Rigat Morera 
   Esteve Gardella Burcet 
   Esteve Surribas Xarlas 
S’excusen:  
                             
Hi és present el senyor Esteve Roca i Teixidor, interventor comissionat per XALOC. 
 
Actua com a secretari el senyor Dionis Fajula Gou, secretari delegat pel personal de 
XALOC a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària corresponent al dia d’avui 
amb el 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'aprovació de dedicació parcial per a l'exercici del càrrec 
4.2. Decret d'alcaldia d'aprovació del conveni de col.laboració per a la realització del 
XIV Festival de Música de la Vall de Camprodon 
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. Aprovació del compte general del pressupost per a l'exercici 2013  
6. Pressupost de l'Ajuntament de Llanars per a 2015 
7. Ordenances fiscals per a 2015 
8. Modificació del Pressupost 3/2014: concessió de crèdit extraordinari del Pressupost 
del 2014 
9. Verificació del Text refós del catàleg específic de masies i cases rurals de Llanars. 
10. Verificació del nou Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries 
de planejament a la Unitat d'Actuació la Canal 1 de Llanars  
11. Contractació de les obres d'Adequació de la sala polivalent 
12. Adhesió al Conveni d’Interoperabilitat de Sistemes d’Informació entre 
Administracions Públiques 
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13. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'ajuntament 
per a la realització del programa d'educació ambiental de coneixement de l'entorn 
natural de les escoles 
14. Moció per a sol·licitar la gratuïtat del desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament 
obligatori resident al municipi on està ubicat el centre escolar  
15. seguiment de la gestió municipal 
16. precs, preguntes i mocions 
 
 
1. APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
Es proposa al Ple l'aprovació de les actes següents: 
 
- Sessió extraordinària celebrada el 6 de juny de 2014 
- Sessió extraordinària celebrada el 22 d'agost de 2014 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió 
plenària: 

 
410 19/05/14 Consorci de Transport 

Públic de l'Àrea de 
Girona 

Celebració conjunta a tota la Unió de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura, de 22 a 29 de 
setembre de 2014 

456 28/05/14 Diputació de Girona Informació sobre el Servei Local d'Orientació 
Familiar 

467 04/06/14 Servei Català de Transit Pla estratègic de seguretat viària 2014-2010 

517 19/06/14 Plataforma Aigua és 
Vida 

Proposta de Moció municipal en relació a la 
qualitat de l'aigua per al consum humà 

562 09/07/14 Direcció General de 
Turisme 

Obligació d'exhibir en tota publicitat d'empreses i 
establiments turístics el número d'inscripció en el 
Registre de Turisme de Catalunya 

574 15/07/14 Departament de 
Governació 

Informe favorable a l'expedient d'alienació 
mitjançant permuta de la finca de propietat 
municipal al Camí de les Bassaganyes 

615 24/07/14 Diputació de Girona Acceptació de l'al·legació al PUOSC  2013-2017 
de reducció del pressupost d'Adequació de la Sala 
Polivalent 

618 25707/14 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Proposta de suport a la moció contra la resolució 
ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual 
s'aproven les bases reguladores i s'obre la 
convocatòria per a estudiants universitaris de les 
comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès  

620 25/07/14 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Moció per a sol·licitar la gratuïtat del 
desplaçament per l'alumnat d'ensenyament 
obligatori resident al municipi on està ubicat el 
centre escolar 



 AJUNTAMENT DE LLANARS 
 

 

635 01/08/14 Comissió d'Urbanisme  Resolució de no conformitat amb el text refós de 
la modificació de Normes Subsidiàries a la unitat 
d'actuació la Canal 1 

643 04/08/14 Departament de 
Governació 

Aprovació de la concessió de subvencions de la 
línia de despeses de reparacions, manteniment i 
conservació per als anys 2014 i 2015, derogació 
de la línia de subvencions per a inversions, 
quedant sense efecte la planificació inicial del 
PUOSC i delegació dels programes específics a 
les diputacions. 

645 04/08/14 Ajuntament de Ripoll Moció per sol·licitar la gratuïtat del desplaçament 
de l'alumnat d'ensenyament obligatori resident al 
municipi on està ubicat el centre escolar 

658 0770871
4 

Ajuntament de 
Camprodon 

Moció per sol·licitar la gratuïtat del desplaçament 
de l'alumnat d'ensenyament obligatori resident al 
municipi on està ubicat el centre escolar 

680 18/08/14 Agència Catalana de 
l'Aigua 

Resposta a la reclamació de l'Ajuntament de 
finalització de les obres del projecte de col·lectors 
en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de 
Camprodon 

721 02/09/14 INE-Oficina del Cens 
Electoral 

Sorteig per la formació de las llistas de candidats 
a jurats, per el bienni 2015-2016, a celebrar el 29 
de setembre de 2014 

723 02/09/14 Xaloc Resolució de concessió del servei d'assistència 
tècnica A1 en secretaria-intervenció integral del 26 
d'agost fins a la reincorporació de la secretària 

743 12/09/14 Ajuntament de Ripoll Acord de sol·licitud de canvi de denominació de la 
demarcació notarial i registral 

 

 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

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

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

03/06/14 Autorització de pas de la BiciTrailTer, el 5 de juliol de 2014 

04/06/14 Recompra d'un nínxol del cementiri municipal 

05/06/14 Autorització de pas de la Territori Isards Run, el 21 de juny de 2014 

05/06/14 Incoació d'expedient de contractació de personal per la piscina municipal 

05/06/14 Ajut a l'organització del 9è Torneig U.E Camprodon de Futbol Base 

06/06/14 
Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a substitució d'escales d'accés al vas de la 
piscina i instal·lació de bombes dosificadores de floculant i control de PH 

08/06/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

10/06/14 Contractació de personal per a la piscina municipal 

12/06/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/06/14 
Llicència d'obres 2014181-LLO-012 per canviar la porta d'un bany al carrer 
Catalunya 3 

12/06/14 
Llicència d'obres 2014183-LLO-013 per arranjament de la pista de tenis de la 
comunitat de propietaris Tres Pics 

12/06/14 
Llicència d'obres 201146-LLO-008 per instal·lació de tanca de fusta al carrer Roser, 
3 
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12/06/14 
Llicència d'obres 2014189-LLO-015 per repassar i treure les humitats de la galeria 
d’una casa del carrer Font d’en Rafel número 13 

17/06/14 
Sol·licitud de subvenció al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural pel finançament "Substitució de filat espinós i col·locació 
d'un nou filat no agressiu per a la fauna al perímetre exterior de la finca Espinalba  

17/06/14 
Aprovació de els certificacions d'obra núms. 4, 5  i 6 del projecte d'abastament 
d'ESpinalba 

18/06/14 Canvi de titularitat d'un nínxol del cementiri municipal de Llanars 

19/06/14 Exempció de l'IVTM  d'un vehicle adscrit a la seguretat ciutadana  

25/06/14 Resolució de reclamació prèvia a la via judicial per titularitat de bens comunals 

29/06/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

07/07/14 Exempció de l'IVTM d'un tractor i un remolc agrícoles 

15/07/14 
Assabentat de comunicació de primera ocupació de l'habitatge al Passeig del 
Quintà, 15 

16/07/14 Dedicació parcial càrrec electe 

17/07/14 
Aprovació del Conveni amb la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per la 
realització del Festival de Música 

24/07/14 
Autorització de pas de la 61ª edició del Gran Premi Ripoll - 20è Memorial Fermí 
Pujol 

25/07/14 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona pel 4rt. Concurs Comarcal de 
Cavall Pirinenc Català 

28/07/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

29/07/14 
Llicència d'obres 2014209-LLO-016 per arreglar els degoters per teules trencades a 
la vessant del teulat que dona al patí del restaurant l'Escon 

01/08/14 Recompra d'un nínxol i una ossera del cementiri municipal 

01/08/14 Subvencions al servei de guarderia 2013/14 

01/08/14 Devolució de la part proporcional de l'IVTM 2014 per baixa definitiva d'un vehicle 

01/08/14 Incoació de l'expedient 2/2014 de modificació del pressupost 

01/08/14 
Destinació del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local de Catalunya 
2012 

04/08/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/08/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/08/14 Assabentat d'ampliació d'activitat ramadera al Mas Mercader 

13/08/14 Encàrrec al CEIN de la redacció del Pla d'Ordenació de la "Muntanya de Feitús" 

14/08/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

14/08/14 Autorització de canvi de titularitat d'un nínxol i una ossera 

14/08/14 Devolució d'un rebut d’escombraries 2014 per cese d'activitat 

19/08/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

25/08/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

28/08/14 
Expedient de transferència de crèdit entre partides del capítol 1 despeses de 
personal del pressupost 2014 

02/09/14 Ajut a la Campanya Mulla't 2014 

05/09/14 Autorització d'ús del Camp de Tir 

09/09/14 Incoació de l'expedient 3/2014 de modificació del pressupost 
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4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. Decret d'aprovació de dedicació parcial per a l'exercici del càrrec 
Es proposa la ratificació del següent decret: 
"..." 
DECRET D'ALCALDIA 
 
Per acord del Ple de l'Ajuntament de 14 de juliol de 2008 es va aprovar la dedicació 
exclusiva a l’exercici del càrrec de la 1a. Tinent d’Alcalde Sra. Rosa Gardell i Palol, 
corresponent a 37,5 hores setmanals, amb alta en el règim general de la seguretat 
social amb efectes a 1 d’agost de 2008 pel concepte d’indemnització per dedicació 
total a l’Ajuntament. Aquesta situació s'ha perllongat fins a data actual. 
 
Arrel de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització y sostenibilitat de la 
Administració Local, article 75 bis. Règim retributiu dels membres de les Corporacions 
Locals y del personal al servei de les Entitats Locals, els membres de les corporacions 
locals de població inferior a 1.000 habitants no tindran dedicació exclusiva, excepte, 
segons la disposició addicional desena, les entitats locals que compleixen els objectius 
d'estabilitat pressupostària de deute públic i que el termini de pagament als proveïdors 
no superi en més de 30 dies el termini màxim previst per la normativa de morositat, 
que no se'ls i aplicarà el límits previstos en l'esmentat article, fins a 30 de juny de 
2015. 
Atès que, tot i que l'Ajuntament de Llanars compleix l'excepció prevista en la disposició 
addicional desena, en el seu moment no va comunicar-ho al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions públiques. 
 
Resolc: 
 
1. Aprovar la dedicació parcial a l'exercici del càrrec de la 1a Tinent d'Alcalde Sra. 
Rosa Gardell i Palol, corresponent al 75%, amb efectes 1 d'agost de 2014, amb una 
retribució bruta mensual de 13.129,29. 
 
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès, servei de nòmines, als efectes de 
adients. 
 
3. Ratificar el present decret en la propera sessió del ple que es celebri. 
"..." 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
4.2. Decret d'alcaldia d'aprovació del conveni de col·laboració per a la realització 
del XIV Festival de Música de la Vall de Camprodon 
 
Es proposa la ratificació del següent decret: 
 
"..." 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE 
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LLANARS PER A LA REALITZACIÓ DEL XIV FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL 
DE CAMPRODON  
 
Vist el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i 
l'Ajuntament de Llanars, per a la realització del Festival de Música de la Vall de 
Camprodon i la seva minuta. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir les bases de col·laboració entre les 
entitats abans esmentades per a la realització de la catorzena edició d’aquest festival 
de música, amb la previsió de celebració de cinc concerts als municipis de Llanars, 
Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, aquest any 2014, per un pressupost total de 
19.300,00 euros. 
 
Atès que, de conformitat amb el pacte quart de la minuta del conveni, el finançament 
d’aquesta activitat anirà a càrrec dels Ajuntaments que es realitzen els diferents 
concerts del festival i de les subvencions que s’obtinguin per realitzar aquesta activitat i 
que, de conformitat amb el pacte cinquè els ajuntaments es comprometen a abonar a 
la Mancomunitat de la Vall de Camprodon la quantitat acordada en l’apartat quart del 
conveni amb aportació d’una bestreta de 3.000,00 €, abans del 31 de juliol de 2014. 
 
Vist l’informe d’intervenció en relació a la consignació pressupostària. 
 
RESOLC 
 
1. Aprovar el conveni i la seva minuta en tots els seus termes. 
 
2.  Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la signatura del conveni 
i demés tràmits necessaris. 
 
3. Notificar-ho a la Mancomunitat i a la resta d’ajuntaments per al seu coneixement 
 
4. Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple que es celebri. 
"..." 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 
2013  
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general 
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2013, i en atenció als 
informes que consten a l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que 
no s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat 
sotmès a exposició pública, segons anunci publicat en BOPG núm. 115, de data 17 de 
juny de 2014. 
 
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
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Primer.  Aprovar  el  Compte  General  de l’Ajuntament de Llanars corresponent a 
l'any 2013 en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2013 i 
l’altra documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, d’acord amb la Resolució de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 30 
d’abril) per la qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, de data 13 d’abril de 2010, sobre la forma en què les corporacions locals 
de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans 
telemàtics.  
 
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 
2013 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, atès que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 
18 de desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant 
un únic procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en 
ambdues institucions a tots els efectes. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
6. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE LLANARS PER A 2015 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2015, elevat a aquesta 
corporació en la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, junt amb la 
Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual en la nova nomenclatura establerta per l’Estatut Bàsic de la Funció Pública. 
 
Vist el resum del Pressupost per a l’any 2015, a nivell de capítols, que es detalla a 
continuació: 
 
Atès que el Pressupost per a l’exercici 2015 no presenta dèficit inicial; 
 
Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a 2015; 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la qual estableix 
que cal acordar les indemnitzacions corresponents als membres electes d'aquest 
Ajuntament; 
 
Es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2015, junt amb les seves 
Bases d’Execució. 
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INGRESSOS 
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 IMPOSTOS DIRECTES 236.665,48 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 9,700,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 93,664,44 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 137,212,69 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

INGRESSOS CORRENTS 
 

4.200,00 
481.442,61 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.812,00 
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 
 INGRESSOS DE CAPITAL 19.812,00 
   
 TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . 501.254,61 

 
DESPESES 

 
CAPÍTOLS 

 
DENOMINACIÓ 

 
EUROS 

   
1 DESPESES DE PERSONAL 111,904,69 
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 232.563,30 
3 DESPESES FINANCERES 3.255,35 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 97.057,25 
 DESPESES CORRENTS 444.780,59 
   
6 INVERSIONS REALS 30.415,42 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 26.058,60 
 DESPESES DE CAPITAL 56.474,02 
   
 TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . 501.254,61 
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2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2015 

 
PLANTILLA DE PERSONAL PLACES VACANTS GRUP 

A) FUNCIONARIS 
Administració general 
Auxiliar administrativa 

 
Total plantilla personal funcionari 

 
 

1 
 

1 

 
 
0 
 
0 

 
 

C2 

B) LABORALS: 
Auxiliar administrativa 
Peó manteniment  
Personal de neteja 

 
Total plantilla personal laboral 

 
 

1 
2 
2 

 
5 

 
 

1 
1 
2 

 
4 

 
 

C2 
AP 
AP 

 
 

TOTAL GENERAL 6 4  

 
3. Exposar al públic el pressupost pel termini de quinze dies i la plantilla de personal 
pel termini de 20 dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província i pels 
mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats 
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no 
s’haguessin presentat reclamacions. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
7. ORDENANCES FISCALS PER A 2015 
 
D’acord amb la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació 
del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic. 
 
L’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el cost dels serveis i 
la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de la taxa que es proposa imposar i el valor 
del mercat en les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic. 
 
L’informe de la Secretaria i Intervenció municipal considera correctes i degudament 
fonamentades les tarifes proposades. 
 
Efectuada la revisió de les ordenances fiscals de Llanars i vista la necessitat de 
modificació d'algunes d'elles per tal de cobrir els costos previstos per l'any 2015, 
segons els estudis econòmics i financers que consten a l'expedient,  
 
Es proposa al Ple  l’adopció del següent acord: 
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1. Aprovar provisionalment la imposició de la modificació de les Ordenances de les taxes  
i impostos municipals següents: 
 
A. Ordenança 2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

A l'article 7. Bonificacions potestatives, s’introduirà un nou concepte de bonificació per 
a les parts d’instal·lacions o obres que afectin a les energies renovables, quedant 
l'article redactat de la següent manera: 
Article 7. Bonificacions potestatives. 
 
Seran d’aplicació les següents bonificacions potestatives sobre la quota: 
 

- Construccions, instal·lacions i obres que es duguin a terme, exclusivament, 
per millorar les condicions d’accés i habitabilitat de persones discapacitades. 

 
50% 

- Partides de projectes de construccions, instal·lacions i obres que facin 
referència a la implantació d'energies renovables 

 
50% 

 
B. Ordenança 7. Expedició de documents administratius 
 
A l'article 7 del capítol VII.Tarifes, s'introduirà el concepte següent: 
 
R) Expedició de la tarja d'accés a l'edifici de la Cooperativa    6,00 € 
 
 
C. Ordenança 10. Taxa de cementiri municipal 
 
A l'article 6 del capítol VI. Quota tributària, s’introduirà el concepte de recompra de 
nínxols en el següents termes: 
 
Recompra de nínxols / osseres usats 
- Nínxols    380,00 € 
- nínxol + ossera   530'00 € 
 
 
D. Ordenança 16. Reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a 
l’aprofitament especial del domini públic local 
 
Es proposa la modificació de l'Annex de Tarifes amb incorporació del següents 
apartats: 
 
C) Taxa pels usos veïnals del dret de pastures als comunals  propietat de 
l'Ajuntament de Llanars 
 

C o n c e p t e Taxa 

- Alta muntanya (estiu) 
- Baixa muntanya (tot l'any) 

7,00 €/cap 
10,00 €/ha. 

 
Es fan comentaris sobre si seria possible incorporar alguna clàusula de sanejament de 
les pastures. 
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D) Fiança per a ús particular de material propietat de l'Ajuntament de Llanars 
 

C o n c e p t e Taxa 

- Cadires 
- Taulers  
- Fiança mínima 

1,00 €/cadira 
2,00 €/tauler 
10,00 € 

 
2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2015 i continuaran 
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa. 
 
3. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen 
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini 
de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí 
Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui 
tingui la condició d’interessat, en els termes de l’art. 17 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Texte Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
consideri oportunes. 
 
4. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
8. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2014: CONCESSIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DEL 2014 
 
Atès que, en data 9 de setembre de 2014, l’alcalde de Llanars va incoar l’expedient 
núm. 3/2014 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 €, quedant 
disponibles després de les modificacions 1/2014 i 2/2014 l'import de 126.274,77 €. 
 
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. 
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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 
 
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 
49.450,12 € 
61.253,00 € 

 Romanent de tresoreria disponible 65.021,77 € 
 

 
2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN: 
 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE CONSIGNACIÓ 
ACTUAL 

ALTA CONSIGNACIÓ 
FINAL 

2014.1.454.21000 Conservació de camins          5.000,00 12.000,00 17.000,00 

2014.1.151.21300 Conservació de 
maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 

10.000,00 2.000,00 12.000,00 

2014.1.155.22703 Treballs enjardinament 3.000,00 6.000,00 9.000,00 

2014.1.338.62201 Adequació de la sala 
polivalent 

18.868,22 30.000,00 48.868,22 

2014.1.920.61100 Altres inversions 24.310.56 11.253,00 35,563,56 

 TOTAL 61.178,78 61.253,00 122.431,78 

 

 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
9. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I 
CASES RURALS DE LLANARS. 
 
En sessió plenària de data 21 de juny de 2013 es va aprovar inicialment la modificació 
del Pla Especial del Catàleg de Masies de Llanars i es va ordenar la seva exposició a 
informació pública i la seva notificació als interessats; 
 
En data 10 de juliol de 2013 es va publicar anunci d'informació pública al Diari de 
Girona i en data 11 de juliol de 2013 se'n publicà al BOP de Girona núm. 133; 
 
En data 10 d'agost de 2013 va concloure el període d’informació pública en què es van 
presentar les al·legacions següents: 
 
-Escrit d'al·legacions presentat en data 22 de juliol de 2013 pel senyor Joan Carles 
Martínez Prat, com a propietari de la masia Can Patllari, que és una de les tres 
edificacions que es pretén incorporar en el Catàleg. 
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En data 19 d'agost de 2013 per part del tècnic municipal d'aquest Ajuntament es va 
emetre informe sobre les al·legacions presentades; 
 
En data 3 de setembre de 2013 i de conformitat amb allò que estableix l'article 85.3 del 
Text refós de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en 
relació amb l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va redactar l'informe de 
secretaria; 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 20 de setembre de 2013, va estimar les 
al.elgacions presentades pel Sr. Joan Carles Martinez i va aprovar provisionalment el 
Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable i l’aprovació del catàleg, 
amb les alteracions resultants. 
 
La Comissió d'Urbanisme de Girona, per acord de 21 de novembre de 2013, va 
aprovar definitivament la Modificació del Pla especial del catàleg específic de masies i 
cases rurals, promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditant la seva publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós amb incorporació de 
diverses prescripcions. 
 
Atès que s'han sol·licitat els informes als diferents organismes; 
 
Vist el text refós redactat per l'arquitecta municipal 
 
Primer.- Verificar el text refós del catàleg específic de masies i cases rurals de 
Llanars. 
 
Segon. Trametre el text refós verificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
als efectes corresponents. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
10. VERIFICACIÓ DEL NOU 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. 
 
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de 26 de març de 2014, 
es va aprovar 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 
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En compliment de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme el mes de maig de 
2014 es va redactar un text refós per Taller SAU, SLP, que es va verificar pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió extraordinària de 6 de juny de 2014 i es va trametre a la 
Comissió d'Urbanisme als efectes corresponents. 
 
Vist l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 22 de juliol de 2014 
pel qual no es dona conformitat al text refós fins que no s'incorpori documentació 
respecte a les cessions i separació mínima  
 
Vist el nou text refós, redactat per Taller SAU, SLP, que incorpora la documentació 
requerida per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona; 
 
Atès que els propietaris de la Unitat d'Actuació Canal 1, en data 9 de setembre de 
2014, han signat nou acord previ de desenvolupament urbanístic del sector, pel qual 
accepten el contingut del nou document “Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament de la unitat d’actuació La Canal 1 de Llanars” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Verificar el nou text refós de la Modificació de les normes subsidiàries a la UA Canal  
 
2. Trametre el text refós verificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als 
efectes corresponents. 
 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
11. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA SALA POLIVALENT 
 
Per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d'agost 
de 2014 es va provar l’expedient de contractació per urgència, mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, per a l’obra d'Adequació de la sala polivalent i 
es va aprovar el Plec de clàsules administratives particulars i la sol.licitud d'ofertes a 
un mínim de tres empreses. 
 
També es va autoritzar la despesa per import de 93.754,59 € (IVA vigent inclòs) amb 
càrrec a les partides corresponents de l’estat de despeses del Pressupost Municipal 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014. 
 
El dia 25 d'agost de 2014 es cursaren invitacions a les següents empreses: 
 
Juan Guillaumes Parramon 
Pere i Jaume Paletes, SL 
Construccions Freixenet Camprodon, SL 
Costruccions J Gli, SL 
Construccions Triadú Suñer, SL 
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i posteriorment, el 3 de setembre de 2014, es cursà invitació a l'empresa Sergi 
Gutierrez Currius. 
 
Acabat el termini de presentació d'ofertes, el 10 de setembre de 2014, no se'n va 
presentar cap.  
 
En considerar que un dels motius de no rebre ofertes per part de les empreses 
convocades era el pressupost de les obres i tenint en compte que és necessari i urgent 
la realització dels treballs, l'arquitecte municipal ha revisat els preus de contracte als 
efectes d'ajustar-los per a nova negociació amb les empreses. 
 
En data 16 de setembre, a petició de l'empresa inicialment convidada Construccions 
Freixenet Camprodon, SL, es va fer una reunió a l'Ajuntament per comentar la 
possibilitat de presentació d'una oferta a l'alça. Segons determina l'article 107.3 de la 
Llei de contractes el preu ofertat no pot superar el percentatge màxim del 10% del preu 
de licitació. 
 
En data d'avui, 19 de setembre de 2014,  el Sr. Joan Guillaumes Vila, en representació 
de Construccions Freixanet Camprodon, SL, ha presentat oferta per import de 
103.130,04 euros, IVA inclòs. 
 
Atès que l'import ofertat no supera el percentatge màxim del 10% del preu de licitació.  
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar les obres d'Adequació de la sala polivalent de Llanars a l'empresa 
Construccions Freixanet Camprodon, SL, per import de 103.130,04 
euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2014.1.338.62201 del pressupost 
de l'exercici 2014. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari amb citació perquè en el termini 
de 10 dies hàbils, a comptar de la recepció de la notificació, comparegui a formalitzar 
el corresponent contracte administratiu.  
 
Quart.- Signat el contracte, l’adjudicatari presentarà a l’ajuntament de Llanars el 
corresponent Pla de seguretat i salut i, un cop aprovat el mateix, es procedirà al 
replantejament de l’obra i el conseqüent inici d’execució de les obres. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte del PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LA 
SALA POLIVALENT, al web de l’ajuntament i al Butlletí oficial de la província de 
Girona. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
12. ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES 
D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
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Vist el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l'administració de la Generalitat de Catalunya, 
el Consorci Localret, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat 
dels sistemes d'informació de les administracions catalanes, de 22 d'octubre de 2006. 
 
Atès que l'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts 
per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d'informació de 
l'Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l'Ajuntament de 
Barcelona i els ens locals de Catalunya que s'hi adhereixin. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.  L'adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Llanars i el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes. 
 
Segon. Nomenar com a interlocutors de l’entitat davant el Consorci AOC la Sra. Remei 
Soldevila i Miranda, secretària delegada pel personal de XALOC a l'Ajuntament de 
Llanars, amb DNI 43625013Q, i la Sra. Emma Casals i Roura, administrativa, amb DNI 
43628049Q. 
 
Tercer. Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per a la formalització de la corresponent documentació. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I L'AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L'ENTORN NATURAL DE LES 
ESCOLES 
 
Atès que la Diputació de Girona, en el exercici de les seves competències de 
cooperació amb els ajuntaments, especialment els més petits, i d'organització de 
serveis a nivell supramunicipal, té per objectiu facilitar que els ajuntaments dels 
municipis de menys de 10.000 habitants puguin oferir un servei d'educació ambiental 
destinat al coneixement i la sensibilització dels nens i nenes de cicles mitjà i superior 
d'ensenyament primari de els escoles ubicades en aquests municipis respecte el seu 
entorn natural. 
 
Atès que l'Ajuntament té interès en oferir als alumnes d'ensenyament primari de 
l'escola de Llanars la possibilitat de participar en el programa d'educació ambiental 
destinat al coneixement del seu entorn natural. 
 
Vist el model de conveni a subscriure amb la Diputació de Girona, als efectes de poder 
participar en la campanya, amb efectes per a les activitats que facin les escoles del 25 
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d'abril de 2014, fins el 24 d'abril de 2016, i en el qual la Diputació es compromet a fer-
se càrrec del cost total de cada servei pels cursos 2014-2015 i 2015-2016. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Adherir-nos a la campanya del programa d'educació ambiental de coneixement de 
l'entorn natural de les escoles, destinat a alumnes d'ensenyament primari de les 
escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants. 
 
2. Aprovar el conveni de col·laboració per a la seva realització a l'escola de Llanars. 
 
3. Facultar l'alcalde per a la tramitació i signatura del conveni. 
 
4. Comunicar el present acord a la Diputació de Girona, pel seu coneixement i als 
oportuns efectes. 
 
5. Comunicar també l'acord a l'escola de Llanars per tal que s'hi puguin acollir.  
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
14. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL DESPLAÇAMENT PER A 
L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL MUNICIPI ON ESTÀ 
UBICAT EL CENTRE ESCOLAR  
 
En determinades zones de Catalunya, com és el cas del Ripollès, es dóna la situació 
d’alumnes d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi de 
residència, han d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en temps, 
per assistir a l’escola. Molt sovint aquests desplaçaments són d’una envergadura 
similar, o fins i tot major (en alguns casos se superen els 15 quilòmetres), als que 
realitzen alumnes que resideixen en un municipi diferent al que està ubicat el centre 
escolar. A més, és important destacar que molts d’aquests desplaçaments s’han de 
realitzar, totalment o parcialment, per camins rurals i això comporta que, en cap cas, 
es pugui disposar de transport escolar col•lectiu. També cal tenir present que 
determinats desplaçaments, tot i no ser de molta distància, no es pot plantejar fer-los a 
peu perquè discorren per trams de carretera i es podria veure afectada la seguretat de 
l’alumnat. 
 
Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de 
l’alumnat que resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és menys 
cert que aquesta normativa també permet que es puguin equiparar ambdues 
situacions. De fet, temps endarrere, a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. 
Cal entendre que l’equiparació es realitzava en base al reconeixement que, d’altra 
manera es produïa, tot i que no de dret sí de fet, un clar greuge comparatiu. 
 
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de només 
garantir la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi diferent del 
que està escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. Aquesta 
situació que està comportant un esforç complementari per a les administracions també 
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el comporta per a les famílies, just en el moment que, precisament resulta més 
complicat.  
 
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs 
vinent, encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats pel 
Departament d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt 
freqüent que el cost que hagin de suportar per l’ús del servei de menjador s’incrementi 
substancialment. I aquesta, en el seu cas, no es una qüestió gens menor si es té en 
compte que la despesa és ineludible, precisament per la distància de l’escola al seu 
domicili. 
 
Així, és relativament fàcil que es doni la situació, per exemple, d’una família de quatre 
membres amb una renda mensual bruta de 1.175,12 € i amb dos fills escolaritzats que, 
entre menjador i transport hagi de suportar un cost mensual de 291,38 € , el que 
implica gairebé un 25% de la seva renda. Per sota d’aquest llindar la situació es 
complica encara més perquè, tot i tenir dret a ajuts de menjador i/o desplaçament, el 
nivell de renda disponible és encara més baix. 
 
En el supòsit de l’exemple, si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament, la 
despesa seria equivalent aproximadament al 20% de la seva renda. 
 
Pel qual, es proposa al Ple, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que 
fa al desplaçament, entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre 
escolar i el que, residint al mateix municipi, té el domicili a una distància considerable 
de l’escola. 
 
Segon. Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament la gratuïtat del 
desplaçament pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on estan 
escolaritzats pels casos en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador escolar 
i que, per la distància entre el centre escolar i el seu domicili, necessàriament han 
d’utilitzar el servei escolar de menjador. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Ripollès, a la 
Diputació de Girona i als consells comarcals de muntanya i els de la demarcació de 
Girona. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per set vots a favor, que representen la 
unanimitat dels membres assistents. 
 
 
 
15. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
 
15.1 Decideixen el dia del Ple Extraordinari referent a la Llei de Consultes i acorden 
que el faran el dia 22 de setembre. 
 



 AJUNTAMENT DE LLANARS 
 

 

15.2 L’alcalde informa sobre l’obra Espinalva, hem pagat mes de un cinquanta per cent 
de l’obra en quant a certificacions, però encara no ha arribat res per part de la 
Generalitat. 
 
 
 
16. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
No n'hi ha 
 
 
 
 
I no havent-hi més punts per tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió a les vint i vint 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

El Secretari,                                Vist i plau, 

                                                                     L'alcalde, 

 
 
 
Dionis Fajula i Gou                         Esteve Costa i Sala 
 
 


