Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Molló, en data de 22 de maig de
2015.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 3/2015
Caràcter: extraordinari
Dia: 27 d’abril de 2015
Inici: 12:30
Acabament: 13:00
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

Excusa:

Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart
Sr. Lluís Pairó i Carola
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sr. Pere Suñer i Vilanova
Sr. Jordi Aspar i Bas
Sra. Mireia Solé i Hernández
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet

Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries
de Secretaria, a l’Ajuntament de Molló.
Prèviament es comprova 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.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació del Sorteig dels Membres de la Mesa Electoral de les Eleccions Municipals
de 24-05-2015.
2. Aprovació del Text Refós de la Modificació del POUM número 3
3. Aprovació de la modificació de Pressupost de 2015 (exp. 1/2015)
1. Aprovació del Sorteig dels Membres de la Mesa Electoral de les Eleccions
Municipals de 24-05-2015.
Es constitueix el Ple de la corporació en acte públic per tal de celebrar el sorteig dels
membres de les eleccions municipals de 24-05-2015;
A tal efecte s’executa el programa CONOCE que ha elaborat el INE amb les bases de
dades del Padró d’electors del municipi;
El resultat del sorteig és el següent:
SORTEIG DE MEMBRES DE MESA
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U
***
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: AJUNTAMENT DE MOLLÓ - SALA DE PLENS (PLANTA 1ª)
ADREÇA: C/ SANT SEBASTIA (DE) NUM: 2
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PRESIDENT O PRESIDENTA
Nom: MARTÍ PASTORET NAVARRO
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r. - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0053
Nom: EDUARD ROCA GUILLAMET
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
Nom: OLGA MALYGA MALYGA
VOCAL 1r.
Nom: EVA CARRILLO CORTES
VOCAL 1r. SUPLENT 1r.
Nom: MARIA DEL ROSER HUGUET VIÑAS
VOCAL 1r. SUPLENT 2n.
Nom: TERESA CORCOY FONTDECABA
VOCAL 2n.
Nom: LAURA PASTORET PAGES
VOCAL 2n SUPLENT 1r
Nom: RUT MAGRANS PLANAS
VOCAL 2n SUPLENT 2n
Nom: CARLOS PUIGMAL COMA
Així mateix el programa ha generat fins un total de nou electors que poden substituir
els respectius membres de la Mesa en cas de que presentin alguna excusa d’assistència
i se’ls estimi per la Junta Electoral.
La proposta s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació del text refós de la modificació puntual número 3 del POUM de
Molló.
El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2014, va aprovar
inicialment la modificació puntual núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, amb les modificacions
següents:
1.
2.
3.
4.

Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable.
Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà.
Regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri.
Regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i Camí
de Favars)

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 amb anuncis al BOP
de Girona núm. 134, de 15 de juliol de 2014, i al Diari de Girona el dia 16 de juliol de
2014, sense que es presentessin al·legacions ni suggeriments durant la informació
pública.
Es va aprovar provisionalment pel Ple de 17-10-2014 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.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 -01-2015 va acordar
suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació número 3 del POUM de Molló,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es
presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i diligenciat, es compleixin les prescripcions que són de veure a l’acord;
El tècnic municipal ha elaborat el text refós requerit per la CTU de Girona i de
conformitat als seus condicionants. No obstant ha proposat la conveniència de no
incorporar el refós de l’ordenació de can Gassiot I pel fet que afecta Zones Verdes i cal
aprovar una modificació específica que solucioni la contradicció existent entre
l’ordenació del POUM i el Pla Parcial de can Gassiot vigent;
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Verificar el text refós elaborat pels serveis tècnics municipal s referent a la proposta
de modificació puntual núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en
els termes que consten a la documentació de l’expedient amb les modificacions
següents:
- Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable.
- Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà.
- Regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri.
- Regularització de les zones amb pla parcial vigent sector del Camí de Favars
2. Deixar sense efecte la regularització de la zona amb pla parcial vigent del sector de
can Gassiot.
3. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar
cap tipus de recurs.
4. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 3 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.
3. Aprovació de la modificació de Pressupost de 2015 (exp. 1/2015)
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a
les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda
justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de romanent
líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació
de l’exercici anterior.
Atès que en data 7 d’abril de 2015 es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 14 d’abril de 2015 es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar
favorablement la proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost (exp. núm. 1/2015).
Atès l’informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l’article
177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
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Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015 en la modalitat
de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tr esoreria per
despeses generals resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum
per capítols següent:
Altes en aplicacions de Despeses:
Aplicació
pressupostària

Descripció

a) 2015
b) 2015
c) 2015

Reparació Font Vella
Senyalització turística municipi
Conservació i reparació enllumenat públic
TOTAL DESPESES

1.336.61900
1.432.609
1.165.21302

Import
8.366,59
5.000,00
20.000,00
33.366,59

€
€
€
€

Finançament:
Aplicació
pressupostària
2015.1.87000

Descripció

Import

Romanent líquid de tresoreria disponible per desp. grals
TOTAL INGRESSOS

33.366,59 €
33.366,59 €

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre -les.
La proposta s’aprova per unanimitat
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

CPISR-1
C Josep
Ruiz i
Muñoz

Josep Ruiz i Muñoz
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