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CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI  
 
DATA: 19 DE DESEMBRE DE 2014 
HORA: 19:30 H. 
LLOC: SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT 
  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació d'actes d'anteriors sessions 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d'alcaldia 
4. Ratificació de decrets d'alcaldia 
4.1. Conveni per a la celebració del 4rt Concurs comarcal de Cavall Pirinenc Català 
4.2. Conveni pel manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia 
4.3. Acceptació del desenvolupament de les actuacions en matèria de joventut 
5. Aprovació provisional de l'expedient de Modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Llanars: serveis tècnics i protecció de l’aigua 
6. Aprovació d'una nova ordenança municipal reguladora de l’aprofitament dels comunals per a 
pastures 
7. Introducció de preu no tarifari a la ordenança fiscal núm. 15. Taxa pel subministrament d'aigua 
8. Proposta de nomenament de jutge de pau substitut 
9. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Ter 
10. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal voluntària 
de la Vall de Camprodon. 
11. Proposta d’acord de ratificació de l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya  de 19 de novembre de 2014 relatiu a la modificació dels estatuts. 
12. Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts reguladors de Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès. 
13. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA) 
14. Aprovació d'una Declaració Institucional de rebuig a la LOMCE 
15. Resolució del contracte de serveis de servei de prevenció aliè de mutu acord amb 
l'adjudicatari Fundació Privada per a la Prevenció de Riscos Laborals (risclab) 
16. Proposta de Moció als ajuntaments catalans d’impuls a les polítiques de sensibilització per 
desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a catalunya 
17. Donar suport a l'acord del Consell Comarcal del Ripollès de rebuig a les previsions dels 
Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2015 en inversions a la comarca del Ripollès 
18. Seguiment de la gestió municipal 
19. Precs, preguntes i mocions. 
 
Llanars, 15 de desembre de 2014 
 
 
 
l’Alcalde 
Esteve Costa i Sala 


