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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 1/2013 
Caràcter: ordinària 
Dia: 11 de gener  de 2013 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:00 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il�lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

Sra. Mireia Solé i Hernández 
Sr. Pere Suñer i Vilanova 
Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Maria Teresa Buixeda i Vilarrasa 
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet 

Excusa: cap 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès comissionat per les funcions públiques de Secretaria a 
l'Ajuntament de Molló. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal 
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Correspondència i despatx oficial. 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
4. Ratificar decrets d’alcaldia 
5. Donar compte de les relacions de factures aprovades. 
6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 1 del POUM de Molló 

sobre correcció d’errada i zonificació del carrer de Francesc Pastoret. 
7. Aprovació provisional de la modificació puntual número 2 del POUM de Molló 

sobre modificació en el redactat dels articles 59.3 i 63 de la secció 3, d’usos en 
sòl no urbanitzable. 

8. Aprovació de l’acta de recepció i liquidació definitiva de les obres d’urbanització 
dels carrers del Gra de Fajol i dels Pirineus (Favars). 

9. Aprovació del nomenclàtor oficial del municipi de Molló. 
10. Aprovació dels padrons fiscals d'IBI, Aigua i Escombraries. 
11. Aprovació de la transferència del Servei d'Assistència Jurídica Administrativa i 

Econòmica a XALOC. 
12. Assumptes urgents 
13. Mocions: 

13.1.  Donar suport a la moció de l’ACM en defensa del model d’escola catalana  
13.2. Moció de reconeixement al Camí de Sant Jaume -Camino de Santiago 
català- al seu pas pel terme municipal de Molló. 

14. Precs i preguntes 



 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 9/2012, corresponent a la sessió extraordinària 
del Ple de 16 de novembre. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 13/12/2012 Escrit del CCR sobre publicació al DOGC de les bases reguladores 
del PUOSC 2013-2016 

2 11/12/2012 Ajuntament de Camprodon agraeix la participació del municipi de 
Molló al mercat solidari de la Vall de Camprodon 2012. 

3 27/11/2012 Oferta del consorci del Ter, per ser l’ens que coordini les 
actuacions de manteniment i millores del curs fluvial del Ter 

 
El Ple en queda assabentat 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 12/11/2012 Aprovar sol�licitud de bonificació de l’IVTM, per complir termini 
d’antiguitat que marquen les ordenances. 

2 20/11/2012 Renúncia de director d’obra d’una cabanya de Favars. 

3 21/11/2012 Ús de la Sala de Plens per matrimoni. 

4 22/11/2012 Incompliment ordre d’execució de Can Vicenç de Fabert. 

5 22/11/2012 Llicència d’obres per obrir rasa al carrers dels Pirineus, empresa 
Repsol Butano S.A. 

6 27/11/2012 Llicència d’obres per reformes a una cambra sanitària a Plaça 
Major, 3. 

7 27/11/2012 Requeriment de documentació, llicència d’obres per fer un dipòsit 
de biomassa al Veïnat de Moixons, 1. 

8 29/11/2012 Aprovació provisional de la redacció del Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi de Molló 

9 4/12/2012 Llicència d’obres per a realització de gual a vorera, al carrer 
Canigó, 3 

10 4/12/2012 Assabentat de llicència de primera ocupació al Mas Pla, veïnat de 
Ginestosa. 

11 10/12/2012 Ordre d’obres de manteniment i conservació de seguretat de 
l’edificació en construcció situada al carrer Sant Sebastià número 
6-8 (abans 27-29) 

12 10/12/2012 Informe tècnic desfavorable a la llicència de primera ocupació, 
carrer Francesc Macià, 1 

13 10/12/2012 Informe tècnic desfavorable a una primera ocupació per manca de 
documentació, a vivenda situada al carrer Guardiola, 20 

14 12/12/2012 Assabentat primera ocupació de VUIT habitatges situats al C. 
Guardiola, 20 i liquidació corresponent 

15 12/12/2012 Incoació d’un expedient de generació de crèdits 

16 12/12/2012 Incoació d’un expedient de generació de crèdits, cànon aigua. 

17 12/12/2012 Llicència obres per a construcció d’una piscina a Can Pletis, veïnat 
del Grell, 1 

18 17/12/2012 Liquidació expedient en concepte de taxa d’expedició de 
documents. 

19 17/12/2012 Denegació a la sol�licitud per posar una tanca de fusta al Carrer 
del Puigmal, 1, per tractar-se dels sistemes d’espais lliures, zones 
verdes, domini públic de l’Ajuntament de Molló. 

20 2/01/2013 Desestimació de la sol�licitud de bonificació de l’IVTM per no 
complir el termini previst. 

21 2/01/2013 Aprovar sol�licitud de bonificació de l’IVTM, per complir termini 
d’antiguitat que marquen les ordenances 

 
El Ple en queda assabentat 
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4. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
4.1 ÉS PROPOSA AL PLE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA SEGÜENT: 
 
“...” 
DECRET DE L’ALCALDIA 
DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT A LA SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN 
FENOSA COMERCIALS, SL (Exp. 1/2009) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, 
destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión 
Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de 
l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa 
adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des 
de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena 
del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel 
període de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la 
seva signatura en data 14 de novembre de 2011.  
 
Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del 
termini d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya 
(expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL 
en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de 
desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de 
l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va formalitzar entre les parts 
en data 16 de novembre de 2012. 
 
Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives 
particular per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas 
natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb 
durada d’un any, fins el 31 de març de 2014, prorrogable de mutu acord entre les 
parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord es preveu un calendari de 
licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de 
la subhasta electrònica dins del proper mes de gener de 2013.  
 
Cinquè.. En data 2 de juliol de 2010 el Ple de l’Ajuntament de Molló va aprovar 
l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SL havent ratificat aquesta adhesió pel que fa a la pròrroga de l`esmentat 
Acord marc en data 13 de gener de 2012. 
 



Sisè. En data 10-12-2012 s’emeten informes jurídics i fiscal favorables per part dels 
serveis jurídics de Secretaria i econòmics-financers d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament sobre la proposta de modificació del termini d’execució del contracte 
derivat de subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals membres del 
Consorci (Exp. 1/2009), adjudicat a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en els 
termes i requisits de procediment establerts en l’esmentat informe pel que fa a la 
formalització en document contractual de la modificació del seu termini d’execució pel 
període que va des de l’1 de gener a 31 de març de 2013 i a l’adhesió d’aquesta 
entitat al Consorci Català pel Desenvolupament Local pel que fa a l’execució 
d’aquesta modificació. 
 
Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de tots ells 
sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb 
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories 
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya mitjançant la signatura del corresponent 
conveni de col�laboració.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes 
administratius regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin estat adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de 2011, es regiran en quan els seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de prorrogues, per la 
normativa anterior. 
En els contractes derivats adjudicats amb posterioritat al 5 de març de 2011, s’haurà 
d’esmentar l’aplicació de la LES i, en els posteriors al 15 de desembre de 2011 la 
disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara en endavant 
TRLCSP) 
Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius 
d’interès públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del 
percentatge de modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria 
acceptació pel contractista, el 20 % del preu del contracte.  
En els contractes derivats adjudicats amb posterioritat al 5 de març de 2011 s’haurà 
d’esmentar l’aplicació de la LES pel que fa als articles 195 de la LCSP i 202 i 92 
quater 3.d. de la LCSP segons la redacció de la LES, amb una modificació 
d’obligatòria acceptació pel contractista del 10% i, en els posteriors al 15 de 
desembre de 2011, el TRLCSP) pel que fa als articles 211, 219 i 107.3.d. amb un 
límit a la modificació d’obligatòria acceptació pel contractista, el 10% del preu del 
contracte). 
Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del 
contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les 
parts del contracte. 
En els contractes derivats adjudicats amb posterioritat al 5 de març de 2011, s’haurà 
d’esmentar l’aplicació de la LES pel que fa al text de l’article 202 de la LCSP modificat 
per l’esmenta LES i en els posteriors al 15 de desembre de 2011, el TRLCSP) pel que 
fa als articles 156 i 219.  
Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de les Entitats locals. 
Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de 
l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de 
l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
Setè. Articles 21-28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local que regules el funcionament i competències dels ajuntaments. 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment aquesta Alcaldia, 
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RESOL: 
 
ÚNIC. Modificar, pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, el 
termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens 
locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat pel Consorci Català de Cooperació 
al Desenvolupament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16-06-2010, 
d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats amb l’IPC 
interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a l’annex. 
L’alcalde. Josep Coma Guitart 
Molló, 10 de desembre de 2012 
“...” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
4.2. ÉS PROPOSA AL PLE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA SEGÜENT: 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA 
Expedient 40/2012 
 
Vist que per decret d’alcaldia de 21 de febrer de 2012 es va sol�licitar a la Diputació 
de Girona una subvenció “Del Pla a l’acció” per la redacció del Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi de Molló, als efectes d’obtenir finançament per 
afrontar la despesa i acomplir el compromís adquirit amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses de la Comissió Europea. 
 
Vista la Resolució del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona, de 28 
de maig de 2012, per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Molló una subvenció de 
2.475 euros per la redacció del PAES. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) del 
municipi de Molló. 
Segon.- Comunicar aquest decret al Departament de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona. 
Tercer.- Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri. 
Josep Coma Guitart. Alcalde 
Davant meu, Emma Casals, Secretària delegada accidental 
Molló, 29 de novembre de 2012  
“...” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
5. DONAR COMPTE DE LES RELACIONS DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades des de la núm. 27 fins a 
la núm. 36 de l’exercici 2012. 
 
El Ple en queda assabentat 
 



6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 DEL 
POUM DE MOLLÓ SOBRE CORRECCIÓ D’ERRADA I ZONIFICACIÓ DEL CARRER 
DE FRANCESC PASTORET. 
 
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2012, 
va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, consistent en 
correcció d’errada i zonificació del carrer Francesc Pastoret; 
 
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un 
període d’un mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués consultar la 
documentació, i presentar al�legacions o suggeriments que es consideressin oportuns 
aportar. 
 
S’han publicat anuncis al BOP de Girona núm. 227, de 27 de novembre, i al setmanari 
el Ripollès el dia 29 de novembre de 2012. 
 
No es van demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació 
vigent per no afectar cap administració amb competències sectorials. 
 
TERCER. No s’han presentat al�legacions durant el mes d’informació pública. 
 
QUART. L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, 
essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb 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. 
 
CINQUÈ. Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en 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 acords següents: 
 
1. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 1 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la 
documentació de l’expedient, correcció d’errada i zonificació del carrer Francesc 
Pastoret. 
 
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar 
cap tipus de recurs. 
 
3. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació núm. 1 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL 
POUM DE MOLLÓ SOBRE MODIFICACIÓ EN EL REDACTAT DELS ARTICLES 59.3 
I 63 DE LA SECCIÓ 3, D’USOS EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2012, 
va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, consistent en la 
modificació en el redactat dels articles 59.3 i 63 de la secció 3, d’usos en sòl no 
urbanitzable; 
 
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un 
període d’un mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués consultar la 
documentació, i presentar al�legacions o suggeriments que es consideressin oportuns 
aportar. 
 
S’han publicat anuncis al BOP de Girona núm. 227, de 27 de novembre, i al setmanari 
el Ripollès el dia 29 de novembre de 2012. 
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Es van demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació 
vigent per no afectar cap administració amb competències sectorials. En data 20 de 
desembre de 2012 s’ha rebut informe favorable del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, mentre que resta pendent l’informe del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
TERCER. No s’han presentat al�legacions durant el mes d’informació pública. 
 
QUART. L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, 
essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb 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. 
 
CINQUÈ. Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en 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 acords següents: 
 
1. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 2 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la 
documentació de l’expedient, sobre modificació en el redactat dels articles 59.3 i 63 
de la secció 3, d’usos en sòl no urbanitzable. 
 
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar 
cap tipus de recurs. 
 
3. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació núm. 2 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
8. APROVACIÓ DE LA DE RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL GRA DE FAJOL I DELS PIRINEUS 
(FAVARS). 
 
Vist que l’Ajuntament va contractar directament les obres d’urbanització del veïnat de 
Favars, així com la direcció tècnica a càrrec del Sr. Joan Carles Grifell i Suàrez, per 
incompliment del promotor contractista PARSE 4650 SL; 
 
Vist que aquestes obres s’han executat completament i s’han redactat i signat les 
corresponents Actes de Recepció amb l’acceptació i vist i plau  del tècnic director 
responsable, per la qual cosa l’Ajuntament ha assumit la seva titularitat en haver 
satisfet el preu de les obres a cada contractista corresponent; 
 
Vist que l’import de les obres executades varia respecte la liquidació provisional 
aprovada al seu dia pel Ple de l’Ajuntament, per la qual cosa s’ha d’aprovar el compte 
de liquidació definitiu per tal de repercutir la diferència als veïns de Favars com a 
responsables de les obres d’urbanització; 
 



Atès que les finques dels propietaris del Pla Parcial camí de Favars es troben 
gravades, en garantia de les obres d’urbanització, al Registre de la Propietat de Ripoll 
i és procedent la cancel�lació de les càrregues si s’acredita la finalització de la 
urbanització i el pagament de la quota definitiva del compte de liquidació; 
 
Vista la regulació de la gestió urbanística de reparcel�lació dels articles 122, 124 i 
següents de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovada per DECRET LEGISLATIU 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; així com 
els articles 130 i ss del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, especialment l’article 156 sobre cancel�lació de 
càrregues i l’article 162 pel que fa la liquidació definitiva de la reparcel�lació;  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar la recepció de les obres d’urbanització dels carrers Gra de Fajol i dels 
Pirineus, del veïnat de Favars de Molló. 
 
2. Aprovar el compte de liquidació definitiu elaborat pels serveis tècnics, jurídics i 
econòmics de l’Ajuntament i que consta a l’expedient i comunicar als propietaris la 
quota resultant per a la seva deguda constància. 
 
3. Un cop al corrent del pagament de la quota d’urbanització resultant, autoritzar a 
cada propietari la cancel�lació de les càrregues sobre les finques del Pla Parcial Veïnat 
de Favars que consten al Registre de la Propietat de Ripoll. 
 
4. Trametre certificació d’aquest acord als interessats per al seu coneixement i als 
efectes que consideren pertinents, inclusiva la cancel�lació registral de càrregues 
sobre les seves propietats davant el Registre de la Propietat de Ripoll, amb 
acreditació prèvia de l’abonament de la quota resultant de compte de liquidació 
definitiu a l’Ajuntament. 
 
5. Fer saber que contra aquest acord hi cap recurs de reposició dins del termini d’un 
mes davant el plenari de l’Ajuntament, sense perjudici d’altres recursos que siguin 
procedents en Dret. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
9. APROVACIÓ DEL NOMENCLÀTOR OFICIAL DEL MUNICIPI DE MOLLÓ 
 
L’Ajuntament de Molló considera necessari aprovar  la denominació i/o canvi de 
denominació, de la totalitat del nomenclàtor del poble, així com dur a terme 
l’actualització de la numeració dels habitatges de les vies públiques del municipi de 
Molló pels motius següents: 
 
- Una manca important  de la numeració dels habitatges degut a les darreres 
construccions dels darrers anys. 
- Un canvi de la denominació de varis carrers. 
- Altes de noms de vies i pseudovies. 
- Senyalització de vies, masies aïllades i habitatges. 
 
Vista la provisió emesa per l’Alcaldia amb data 15-10-2012, pel qual s’inicia el 
procediment amb la finalitat d’aprovar l’expedient del nomenclàtor oficial del poble de 
Molló;   
 
Atès que en data 15-10-2012, Secretaria va emetre informe en relació amb la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir: 
 
L’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol 
relatiu a la comprovació i control de padró municipal, disposa que:  
 
«Els Ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies 
públiques i la numeració dels edificis, i n’informaran a totes les Administracions 
Públiques interessades. També han de mantenir la cartografia corresponent o, si no 
n’hi ha, referència precisa de les adreces postals». 
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Amb això es té en compte la importància que la nomenclatura i retolació de les vies 
públiques i la numeració d’edificis té per al padró municipal de veïns, i per tant, per a 
la formació del cens electoral. A més, dóna seguretat i agilitat en la localització 
d’immobles en el terme municipal, el que serveix per a múltiples actes de la vida 
ciutadana (prestació de serveis, tràfic jurídic d’immobles, etc.). 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 
— L’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 
 
— La Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions tècniques 
sobre la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants. 
 
Atès que un cop finalitzat l’expedient  es procedirà a la notificació de l’Acord a 
l’interessat (en cas d’elecció de denominació de la via en honor d’una determinada 
persona) o als seus drethavents (en cas de finament de la persona) i a les 
Administracions interessades i a la resta d’Entitats afectades. 
En particular, serà necessari comunicar la nominació o renominació del carrer a la 
Delegació Provincial d’Estadística (INE), IDESCAT, al Cadastre, al Registre de la 
Propietat i a Correus. 
 
Vista la documentació tècnica que consta a l’expedient. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient d’actualització del nomenclàtor oficial i la numeració de les 
vies i habitatges disseminats del poble de Molló tal i com hi consten a l’expedient 
elaborat per l’Ajuntament. 
 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública, al BOP de Girona, pàgina Web municipal 
i tauler d’edictes de l’Ajuntament, i al diari el Ripollès, durant el termini de 30 dies 
hàbils, per tal que tothom pugui consultar-ho i presentar al�legacions i suggeriments 
que consideri pertinents. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
10. APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS D'IBI, AIGUA I ESCOMBRARIES. 
 
Vistos els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2013 corresponents als tributs 
següents: 
 
- Impost sobre béns immobles  
- Taxa pels serveis d’aigua 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (escombraries 
domiciliàries) 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar els padrons fiscals de l’impost sobre béns immobles; taxa d’aigua i taxa 
d’escombraries domiciliàries de l’exercici 2013. 
 



2. Sotmetre a exposició pública als taulers d’anuncis municipals pel termini d’un mes, 
comptador des de l’endemà de l’exposició, tal com disposa l’article 102 de la Llei 
General Tributària. 
 
3. Les dates de cobrament en període voluntari s'estendran des del dia 16 d’abril al 
18 de juny de 2013, ambdós inclusius, la primera cobrança, i del 17 de setembre al 
19 de novembre de 2013, ambdós inclusius, la segona cobrança, a les oficines de 
Recaptació del Consorci de Recaptació del Ripollès-Cerdanya en horari d’oficina. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
11. APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA A XALOC. 
 
Antecedents de fet: 
 
La situació de crisi econòmica que s’arrossega des de fa anys ha provocat que les 
entitats locals en pateixin especialment les seves conseqüències, ocasionant 
problemes de liquiditat que els impedeixen fer front als costos derivats dels serveis 
públics que presten. Aquest fet ha impedit que el Consell Comarcal del Ripollès 
pogués incrementar les taxes que els Ajuntaments paguen per a la prestació del 
servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera, que ja de per sí era 
un servei deficitari, sobretot per la minva progressiva de les aportacions que, en 
concepte d’aquesta matèria, feien la Diputació de Girona i la Generalitat de 
Catalunya. Això ha comportat una situació econòmica insostenible, que fa impossible 
el manteniment dels llocs de treball del Consell Comarcal directament adscrits a la 
prestació d’aquest servei a la comarca. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, que fins ara prestava als ajuntaments de la comarca 
el servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera i la Xarxa Local 
de Municipis de la Diputació de Girona, tenen iguals finalitats en un àmbit territorial 
coincident, per la qual cosa, a fi de solventar el problema plantejat, ambdues 
institucions han considerat que la més eficaç prestació dels serveis als municipis 
s’aconseguirà amb l’existència d’un sol servei, més potent i dimensionat, format a 
partir de la integració dels respectius serveis de cadascuna de les institucions.  
 
És per això que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 20 
de novembre de 2012, va adoptar els acords d’aprovació de la supressió del servei 
d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera, que fins ara prestava als 
ajuntaments d’aquesta comarca i la seva transferència a la Xarxa Local de Municipis 
(XALOC) de la Diputació de Girona, el corresponent conveni regulador i la 
transferència del personal adscrit a aquest servei específic a XALOC. 
 
Fonaments de Dret: 
 
De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 1.2 de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, són funcions públiques necessàries 
en totes les corporacions locals, la responsabilitat de les quals està reservada a 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, la de secretaria, comprensiva de la fe 
pública i de l’assessorament legal preceptiu i el control i la fiscalització interna de la 
gestió econòmica financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
Correspon a la Diputació, de conformitat amb l’article 36.1.b), de la Llei 7/1985, de 7 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’assistència i la cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i 
de gestió. La Xarxa Local de Municipis (XALOC), és l’ens creat per la Diputació de 
Girona per prestar aquests serveis. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Acceptar la transferència a la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la 
Diputació de Girona, del servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica 
financera, que fins ara prestava a aquest Ajuntament el Consell Comarcal del 
Ripollès. 
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Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, als efectes 
oportuns. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
12. ASSUMPTES URGENTS 
 
Vist l’escrit de l’Escola Dr. Robert de Camprodon, NRE 27 d’11 de gener de 2013, 
sobre designació d’un representant de l’Ajuntament de Molló al Consell Escolar del 
Centre; 
 
Vist l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius que determina la composició dels consells escolars; 
 
El Ple per unanimitat ACORDA: 
 
1. Designar la regidora d’ensenyament Sra. Mireia Solé i Hernández com a 
representant de l’Ajuntament de Molló al Consell Escolar de l’Escola Dr. Robert de 
Camprodon. 
 
2. Trametre certificació d’aquest acord a l’Escola Dr. Robert de Camprodon per a la 
seva deguda constància 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
13. MOCIONS: 
 
13.1. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE L’ACM EN DEFENSA DEL MODEL 
D’ESCOLA CATALANA  
 
Vista la moció de l’ACM següent: 
 
“...” 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA  
 
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers 
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que 
la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües 
havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema 
educatiu a Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, 
tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 



Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposat, l’ACM aprova la següent moció, adoptant els següents 
 
ACORDS 
 
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora 
de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament 
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 
escola. 
 
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants 
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
“...” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Donar-hi suport en tots els seus termes  
2. Comunicar-ho a l’ACM per a la seva deguda constància  
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
13.2. MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL CAMÍ DE SANT JAUME -CAMINO DE SANTIAGO 
CATALÀ-  PEL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE MOLLÓ. 
 
Atès que l’aposta pel Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) s'inscriu en la 
política de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que 
fomenta el desenvolupament d'un turisme ètic, sostenible, responsable i accessible; 
 
Atès l'aval i el reconeixement del que gaudeix el camí de Santiago a nivell europeu i 
mundial, i que el camí de Santiago és un gran itinerari cultural europeu, avalat pel 
Consell d'Europa essent Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
 
Vist l’èxit aclaparador dels diferents camins de Santiago, que s'ha convertit en un 
dels grans itineraris culturals més transitats del món, independentment de la seva 
significació estrictament religiosa, ha fet que el camí s’hagi convertit en els darrers 
anys, en un veritable fenomen social; 
 
Vist l’èxit del camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) entre catalans i l’acceptació 
que té a Catalunya on segons les dades publicades a les webs oficials, entre el 8% i 
el 10% dels pelegrins que anualment aconsegueixen la compostel�lana són catalans;  
 
Vist que la Direcció General de Turisme de la Generalitat ha decidit endreçar els 
diversos itineraris al voltant d'un tronc principal del camí (Sant Pere de Rodes-
Montserrat-Alcarràs), al qual s'afegiran, progressivament, altres brancals secundaris; 
 
Atès que entre aquest brancals hi ha la ruta del camí català que surt de Coll d’Ares, 
al terme municipal de Molló, fins a Vic; 
 
Atès que el Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) al seu pas per Molló 
transcorre al llarg dels veïnats de Ginestosa, Moixons, El Riberal i Can Solà fins 
arribar al poble de Molló (Passeig del Vallespir, carrer dels Castanyers, Carrer de 
l’Església, Plaça Major, carrer de la Font Vella i Plaça de la Font Vella), i d’allà creua 
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el veïnat de Favars fins al límit del terme amb Camprodon (pel veïnat de Freixenet) i 
que segueix en direcció a Ripoll i Vic; 
 
Atès que una vintena d'associacions d'amics del camí tenen la seva seu a Catalunya, i 
tenen cura de la conservació de diversos trams de camí, de la seva senyalització, de 
l’edició de guies i de l’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des de 
Catalunya, i que entre aquestes destaca la Associació Gerunda: Amics dels Camins de 
Sant Jaume de les comarques gironines; 
 
Atès que la Associació Gerunda ofereix als nombrosos pelegrins i caminants catalans 
l’oportunitat de començar a caminar des de Catalunya mateix, començant o passant 
la ruta per la nostra població, per aconseguir que aquesta ruta anomenada Camí del 
Ripollès sigui una part reconeguda dins del camí a Catalunya; 
 
Atès que l’Ajuntament de Molló ha col�laborat amb la Associació Gerunda per tal que 
pogués portar a terme les seves activitats i que es reconegui aquest tram del camí; 
 
Es proposa al Ple, l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Reconèixer la feina que desenvolupa la Associació Gerunda: Amics del 
Camins de Sant Jaume de les comarques gironines, per la seva tasca de difusió, de 
recuperació i senyalització de dit camí, i el seu treball voluntari d’atenció als 
pelegrins que volen començar a caminar des de Catalunya, passant pel nostre poble.  
 
SEGON.- Reconèixer el caràcter històric i cultural del camí de Sant Jaume (Camino 
de Santiago) i el seu pas pel nostre municipi i protegir la seva memòria, amb la 
voluntat de donar a conèixer a les ciutadanes i ciutadans de Molló el seu recorregut i 
difondre la seva transcendència històrica, social i cultural. 
 
TERCER.- Donar trasllat dels següents acords al Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Turisme de la Generalitat, a 
la Conselleria de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, a la S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago, a la Federació d’Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya i a la 
Associació Gerunda: Amics dels Camins de Sant Jaume de les comarques gironines 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde 
president de la corporació al lloc i data dalt consignats. 
 
El secretari comissionat, Vist i plau, 

Alcalde president, 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz Josep Coma i Guitart 


