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ACTA NÚM. PLE2014/6 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE 
SETEMBRE DE 2014 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:09 hores del dia 26 de setembre de 2014, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 

per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
2. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 

FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 
3. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIONS PUNTUALS PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ 1-8/2014. 
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2013. 
5. SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ EN 120 MENSUALITATS PEL REINTEGRAMENT 

DE LES LIQUIDACIONS NEGATIVES EN LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE 
L’ESTAT DE L’ANY 2008 I 2009. 

6. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 
SOSTENIBLE, AGOST 2014. 

7. MOCIÓ SOBRE L'IMPULS DE LES ZONES DE MUNTANYA, I LA VIABILITAT DE 
L'ACTIVITAT AGRÍCOLA, RAMADERA I DE LES INDÚSTRIES DE 
TRANSFORMACIÓ. 

8. MOCIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ EC0/985/2014, 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 (APA). 

9. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
10. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
************************************************************* 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

Assistents: 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
XAVIER GUITART CANO 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 
 

  

S’excusen: 
MIQUEL SALA PLANELLA 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
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El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària  
celebrada en data 25 de juliol de 2014, que resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
2. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.  
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la 
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions 
catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat 
del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya 
va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal 
l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat 
civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 
2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre 
de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La 
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant 
per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per 
tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com 
social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al 
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de 
les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden 
girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la 
defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, 
moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat 
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contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les 
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que 
hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de 
forma reiterada.  
 
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 
sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics, 
d’acord als marcs legals i prendre el compromís de l’Ajuntament de Camprodon amb la 
seva realització, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent 
una crida a la participació. 
 
Segon.- Donar ple suport al President, al govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya en la materialització de la consulta del 9 de novembre d’acord als marcs legals, 
ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als 
grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president 
del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les 
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Europea. 
 
3. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIONS PUNTUALS PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ 1-8/2014. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 30 de maig de 2014, va aprovar 
provisionalment les modificacions puntuals 1-8/2014 del Pla General d’ordenació urbana.  
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Vist el text refós que conté les observacions formulades als informes preceptius per tal de 
donar compliment al requeriment de l’acord de data 22 de juliol de 2014 de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
1.- VERIFICAR el text refós “Modificacions puntuals 1-8/2014 del Pla General d’ordenació 
urbana de Camprodon”.  
 
2.- COMUNICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.  
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2013. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Exposat el Compte General, al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.148 del 5 
d’agost de 2014, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text  Refós de  la Llei  reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2013, integrats pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació. 
- Compte de Resultats. 
- Liquidació del Pressupost. 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a 

exercicis tancats. 
- Estat de Tresoreria. 
- Balanç de Comprovació. 
- Estat de modificació de crèdit. 
- Estat de romanent de tresoreria. 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries. 
 
Segon.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 

inicialment aprovades. 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 

tancats. 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa. 
- Relacions nominals de deutors i creditors. 
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Tercer.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 
2013, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles esmentats. 
 
5. SOL.LICITUD D'AMPLIACIÓ EN 120 MENSUALITATS MÉS PEL REINTEGRAMENT 
DE LES LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE 
L'ESTAT DE L'ANY 2008 I 2009. 
 
Atès que la disposició addicional única del Real Decret 12/2014, de 12 de setembre, 
preveu poder tramitar la sol·licitud de l’ampliació en 120 mensualitats el període de 
reintegrament de les liquidacions negatives de la participació en tributs de l’estat de l’any 
2008 i 2009. 
 
Atès que aquella disposició condiciona la possibilitat d’ampliació a:  

 Que la sol·licitud sigui aprovada pel Ple de la Ajuntament;  
 Que s’hagi remés la liquidació del pressupost de la Corporació i dels seus 

organismes autònoms de l’any 2013;  
 Que tingui la previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i el 

límit del deute públic establert pels articles 51 i 53 del TRLRHL, aprovat pel RD 
2/2004, de 5 de març  a 31 de desembre de 2014;  

 Que tingui l’objectiu de que el període mitjà de pagament no superi en 30 dies de 
termini màxim establert en la llei de morositat d’acord amb el PMPP que es 
publicarà al mes d’octubre de 2014, conforme el Real Decret 635/2014 de 25 de 
juliol. 

 
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i beneficiós per a l’Hisenda Municipal 
acollir-se a la sol·licitud d’ampliació en 120 mensualitats el període de reintegrament de 
les liquidacions negatives de la participació en tributs de l’estat de l’any 2008 i 2009, i que 
s’adapta a les exigències transcrites de la disposició addicional única del Real Decret 
12/2014. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- SOL·LICITAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’ampliació de 
120 mensualitats més pel reintegrament de les liquidacions negatives de la participació 
en tributs de l’estat de l’any 2008 i 2009. 
 
Segon.- REMETRE el present acord per mitjans telemàtics de la plataforma del MINHAP 
habilitada a l’efecte. 
 
6. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE, 
AGOST 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar amb data 22 de novembre de 2013 el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible presentat per l’empresa Ecotècnics, per encàrrec del 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA).  
 
Atès que aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible va ser ratificat pel Ple d’aquesta 
Corporació amb data 29 de novembre del 2013, 
 



 

6 
 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

Atès que aquest mes d’agost s’ha redactat, per part de l’empresa Ecotècnics  una 
proposta de  revisió del Pla a l’objecte d’adequar-lo a la Metodologia per a l’elaboració 
dels PAES a les comarques gironines,  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la revisió  del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, d’acord amb la 
proposta redactada per Ecotècnics presentada el mes d’agost de 2014 que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al CILMA, Consell 
d’Iniciatives Locals per al medi ambient de la Diputació de Girona. 
 
7. MOCIÓ SOBRE L'IMPULS DE LES ZONES DE MUNTANYA, I LA VIABILITAT DE 
L'ACTIVITAT AGRÍCOLA, RAMADERA I DE LES INDÚSTRIES DE 
TRANSFORMACIÓ. 
 
L'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 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, 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. 
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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, 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- 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. 
 
• Donar compte al MAGRAMA, a la Comunitat Autònoma i als grups parlamentaris 
del Congrés i el Senat. 
 
8. MOCIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ EC0/985/2014, 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 (APA). 
 
La resolució EC0/985/2014, 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 I'Alt Pirineu, 
Aran i Solsonès, estableix la necessitat de facilitar l'accés a la universitat en igualtat 
d'oportunitats a tota la població catalana. En aquest sentit aquesta Resolució assenyala 
un tractament especial envers a les comarques de I'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (Alta 
Ribagorça, Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Solsonès i la Vall 
d'Aran) motivat per les condicions geogràfiques d'aquestes zones i per la distancia i 
dificultat de desplaçament a les zones universitàries. 
 
Val a dir, que si els motius d'atorgament dels ajuts són aquests, el Ripollès també té 
aquestes mateixes problemàtiques amb l'afegit que hi han municipis d'aquesta comarca 
que tenen una distancia de desplaçament i allotjament envers a les zones universitàries 
molt més elevada que municipis que pertanyen a l’àmbit de I'Alt Pirineu, Aran i  Solsonès. 
Així mateix les condicions d'accessibilitat cap a les zones universitàries des de la 
comarca del Ripollès són, en molts casos, més dificultants per la climatologia, 
infraestructures i comunicacions. 
 
De conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'Alta Muntanya, el 
Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa, són comarques de muntanya igual com també ho són 
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I'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, I'Alta Ribagorça, el Solsonès i 
la Vall d'Aran, sense oblidar que a la mateixa llei s'especifiquen també altres zones de 
muntanya. 
 
Atès que l'article 6 de la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial 
general de Catalunya, estableix que les comarques de muntanya poden ésser objecte de 
directrius estratègiques comunes de planificació i que aquestes directrius han de 
coordinar la correcció dels dèficits d'infraestructures i d'equipaments de dites comarques, 
amb la finalitat d'evitar que la població que hi resideix no es vegi obligada a abandonar 
llur nucli de població. 
 
Ates que l'exposició de motius de la Llei 2/1983 reconeix la difícil geografia, la 
insuficiència de la xarxa de comunicacions de les comarques i zones de muntanya i la 
necessitat de procedir a compensar-les dels desavantatges físics i socioeconòmics 
derivats del clima rigorós, de l'altitud, del relleu, de l’aïllament i del dèficit 
d'infraestructures i de serveis basics. 
 
Vist el disposat a l'article 9 de la Llei2/1983, mitjançant el qual el Consell Executiu ha 
d'establir, per a les zones de muntanya, un sistema de prioritats en les ajudes i les 
subvencions, havent-ne de resultar beneficiaris els residents en el municipi/s que integren 
la zona de muntanya. Considerant també l'article 11 de la mateix Llei que determina que 
la política de subvencions del Consell Executiu ha de tendir a compensar els desequilibris 
econòmics i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya. 
 
Ates que l'article 130.2 de la Constitució espanyola reconeix explícitament la necessitat 
d'un tractament especial de les àrees de muntanya. 
 
Atès que la Resolució EC0/985/2014, de 2 de maig, exclou algunes comarques d'Alta 
muntanya previstes perla Llei 2/1983, inclòs el Ripollès, de la concessió dels ajuts i que 
aquesta exclusió implica un greuge comparatiu entre les comarques considerades de 
muntanya d'acord amb l'esmentada Llei, pel fet d'ésser només una part d'aquestes les 
beneficiaries dels ajuts per a estudiants universitaris. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- SOL·LICITAR que la comarca del Ripollès sigui inclosa en la Resolució 
EC0/985/2014, de 2 de maig, d'ajuts pera estudiants universitaris. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director de 
l’Agència de Gestió d'Ajuts  Universitaris i de Recerca, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, a la Delegació territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya i als 
Consells Comarcals de les comarques de muntanya. 
 
9. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
30.07.14 Contractació laboral de reforç a temps parcial.  
01.08.14 Delegació de funcions secretaria intervenció. 
04.08.14 Adhesió Xarxa Pública d’informació i lectura (XPIL). 
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04.08.14 Sol·licitud dels servei d’ús del programaria de gestió de biblioteques.  
04.08.14 Requeriment documentació activitat c/. Sant Roc, 5 PB. 
05.08.14 Comunicació prèvia habitatge ús turístic can Janot de Rocabruna.  
05.08.14 Trasllat queixa bar cerveseria c/. València, 8 PB.  
05.08.14 Comunicació prèvia CT activitat c/. Sant Roc, 6 PB. 
06.08.14 Comunicació prèvia primera ocupació Pl. del Carme, 11 
04.09.14 Contractació laboral de suport al personal de neteja a temps parcial.  
14.09.14 Delegació d’alcaldia per raó de vacances.  
10.09.14 Comunicació ambiental activitat Pg. Muralla, 8 PB.  
12.09.14 Requeriment documentació obres c/. Pla Vidal, 11 Font Rubí. 
17.09.14 Delegació per a la celebració de matrimoni civil. 
17.09.14 Trasllat recurs de reposició de la companyia AXA.  
23.09.14 Delegació representació Consell d’Alcaldes. 
 
 
10. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
2014/24 18 de juliol de 2014  
2014/25 25 de juliol de 2014  
2014/26 1 d’agost de 2014  
2014/27 29 d’agost de 2014  
2014/28 5 de setembre de 2014 
 
 
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la sentència núm. 668 de la secció tercera del TSJC 
per la qual estima el recurs d’apel·lació interposat per Vodafone Espanya.  
 
12. PRECS I PREGUNTES. 
 

 
No havent altres assumptes a tractar, quan són un quart de dotze, el Sr. Alcalde 
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


