ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 4 D´OCTUBRE DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000011
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 4 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 19:05 h
Hora de fi: 19:45 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora
Carles Garriga Gardella, Regidor
Albert Ibáñez González, Regidor
Cristina Reig Franch, Secretària
Amb veu i sense vot: Ningú
Han excusat la seva absència: Ningú
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es proposa al Ple aprovar la següent acta:
ACTA NÚM. 10/2019, de 26 de juliol de 2019, sessió ordinària.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents.
2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la
carpeta del regidor, del núm. 2019DECR000244 al 2019DECR000330.
El ple en queda assabentat.
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3.0.- Donar compte de la renúncia a la dedicació de l'alcalde.
Es dóna compte que en data 31 de juliol de 2019, l’alcalde de la Corporació va
presentat escrit de renúncia a la dedicació parcial aprovada per Acord de Ple de 5
de juliol de 2019, per motius laborals.
El ple en queda assabentat.
4.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 77 a
la 114 de l’any 2019.
Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 77 a la 114,
corresponents a l’any 2019.
El ple en queda assabentat.
5.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de les línies fonamentals del
pressupost 2020.
Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en aquesta, la transparència es configura com un principi clau en el funcionament
de les Administracions Públiques, resultant clau per a la rendició de comptes i el
control de la gestió pública.
D'aquesta forma, es reforcen els seus elements, entre els quals destaquen, «que
amb caràcter previ a la seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar
informació sobre les línies fonamentals del seu Pressupost, a fi d'acomplir els
requeriments de la normativa europea, especialment a les previsions contingudes
en la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres».
Així, en virtut de l'article 15 de l'Ordre 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació, d'acord amb l'article
27.2 de la citada Llei Orgànica 2/2012, abans del 15 de setembre de cada any,
les Entitats Locals hauran de presentar les línies fonamentals dels pressupostos per
a l'exercici següent contenint tota la informació necessària conforme a la normativa
europea.
En data 9 de setembre de 2019 s’ha fet la tramesa al NIMHAP per part d’aquesta
corporació, i a continuació es relacionen, la previsió d’ingressos i despeses per a
l'any 2020, partint de l'any 2019:
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% tasa
Supuestos en los
variación Año 2020 que se basan las
2020/2019
proyecciones

Ingresos/Gastos

Año 2019

Ingresos

715.869,09

-18,51

583.373,73

Corrientes

588.151,54

-7,61

543.416,87

Capital

127.717,55

-68,71

39.956,86

Financieros

0,00

0,00

0,00

Gastos

893.552,23

-34,71

583.373,73

Corrientes

574.406,44

-9,96

517.173,73

Capital

296.945,79

-85,18

44.000,00

Financieros

22.200,00

0,00

22.200,00

Saldo operaciones
no financieras

-155.483,14

22.200,00

Ajustes para el cálculo
de cap. o neces.
0,00
Financ. SEC95
Capacidad o
necesidad de
-155.483,14
financiación

0,00

22.200,00

Deuda viva a 31/12

52.533,03

-42,27

30.326,64

A corto plazo

22.206,39

-53,61

10.301,62

A largo plazo

30.326,64

-33,97

20.025,02

Ratio Deuda
viva/Ingresos
corrientes

0,09

-33,33

0,06

El ple en queda assabentat.
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6.0.- Nomenament del representant de l'Ajuntament al Consorci de les Vies
Verdes de Girona.
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de
les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades
el 26 de maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en
els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer. Nomenar a l’Alcalde, el Sr. Josep Coma i Guitart, com a representant de la
corporació al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Segon. Notificar aquest acord al representant nomenat.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona, i
difondre el contingut d’aquest, de conformitat amb el principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica
municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
7.0.- Aprovació del Compte General 2018.
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de
2018, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació
vigent.
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció sobre l’esmentat Compte, i el
dictamen a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 12 de juny de
2019.
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en
el BOP de Girona núm. 120, de 21 de juny de 2019, perquè poguessin presentarse reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’han presentat, segons
consta en el certificat de Secretaria de data 6 d’agost de 2019.
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;
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Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de
col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de
Catalunya per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les
entitats locals signat el 3 de desembre de 2014;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’any
2018 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2018 i la
documentació a què es refereixen les Regles 44 i següents de la Instrucció del
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, HAP/1781/2013, a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, d’acord amb el que estableix la
Resolució d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a
la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la
Sindicatura de Comptes el Compte general.
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic
de 2018 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’aprovà el TRLHL, en el marc del
conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la coordinació del
retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren
considerar retuts els comptes del seu àmbit comú competencial presentats davant
de qualsevulla d’elles de conformitat amb els acords mitjançant els quals es regula
el format del Compte general de les entitats locals en suport informàtic.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
8.0.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel
2020.
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableixen el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim,
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com
les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances
fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local;
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el
valor de mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels
supòsits que originen la imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i els informes tècnic-econòmics es proposa
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2020 i següents, la modificació de
les ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el
termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a
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l’exercici 2020 i següents, així com el text íntegre de l’Ordenança seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2020
Ordenança
fiscal
ADMINISTRATIUS

número

7:

TAXA

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Es deroga el següent apartat de l’article 7, epígraf segon: Documents expedits o emesos per
les oficines municipals:
4. Recerca de documentació provocada per l’administrat, per cada
any d’antiguitat, amb un màxim de 60€

10,00 €

Ordenança fiscal número 16: TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera: Subministrament d’aigua.
a) Ús domèstic (habitatges):
1r. tram: fins a 60 m3 semestrals.............................
2n. tram: de 61 m3 fins a 150 m3 semestrals ............
3r. tram a partir de 151 m3 semestrals .....................

0,56 €/ m3
0,76 €/ m3
0,96 €/ m3

Ordenança fiscal número 10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Es modifica l’epígraf assenyalat en el següent article, que queda redactat de la següent
manera:
Article 6
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Assignació de nínxols
Conservació, manteniment i neteja /anuals
Revocació de la concessió, per inici d’expedient
Neteja de restes al nínxol

1.000€
15€
100€
120€

Ordenança fiscal número 12: TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I DEIXALLES
Es modifica l’apartat 2 del següent article, que queda redactat de la següent manera:
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Article 5
1. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

TIPUS
Habitatges

NUCLI 1

NUCLI 4

104,34 €

81,14 €

57,96 €

671,66 €

604,91 €

470,16 €

335,83 €

864,06 €

777,65 €

604,84 €

432,03 €

141,93 €

127,72 €

99,35 €

70,96 €

236,19 €

212,56 €

165,33 €

118,09 €

172,13 €

154,92 €

120,49 €

86,06 €

415,87 €

374,28 €

291,11 €

207,93 €

319,63 €

287,67 €

223,74 €

159,82 €

172,13 €

154,92 €

120,49 €

86,06 €

115,94 €

104,34 €

81,15 €

57,96 €

Fins a 10 treballadors

415,87 €

374,28 €

291,11 €

207,93 €

D’11 treballadors o més

519,96 €

267,31 €

363,97 €

259,98 €

141,93 €

127,72 €

99,35 €

70,96 €

De 41 a 100 parcel·les

236,19 €

212,56 €

165,33 €

118,09 €

Més de 100 parcel·les

401,33 €

361,20 €

280,94 €

200,67 €

Restaurants
Bars i cafeteries (que no serveixin menjars)
Botigues d’aliments i begudes
Altres botigues que no venguin aliments, tallers,
oficines, despatxos professionals*

Càmpings i cases
colònies (per plaça)

NUCLI 3

115,94 €
Hotels, hostals, pensions i Fins a 25 places
anàlegs
De 26 places o més
Turisme rural, refugis i Fins a 10 places
cases de colònies
De 11 places o més
Supermercats, cooperatives, magatzems.

Indústries

NUCLI 2

de Fins a 40 parcel·les

S’entendrà, d’acord al Nomenclàtor municipal, com a:
Nucli 1: Molló nucli
Nucli 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà (Ctra. De França).
Nucli 3: Espinavell rural, Can Solà,
El Riberal, Ginestosa, Fabert i Els Grells.
Nucli 4: Moixons
* En cas que l’oficina o establiment estigui situat al mateix habitatge sense separació, s’aplicarà únicament la tarifa
precedent que inclourà la tarifa de l’epígraf primer.

Es modifica també el capítol següent:
CAPITOL IX. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 9
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
respecte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat
o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim
interprofessional.
Article 10
Bonificació per aportacions a la deixalleria
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Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que
portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials que generin en alguna
de les deixalleries de la comarca del Ripollès, durant el seu horari de funcionament d’acord
amb el criteri següent:
Nombre anual d’aportacions
Mínim de 5
De 6 a 10
Més de 10

Bonificació
5%
8%
10%

No s’aplicarà la bonificació a les aportacions de residus per part de particulars, que siguin
objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicats en la via pública
(vidre, paper - cartró, envasos, matèria orgànica o resta).
Tan sols es tindran en compte les aportacions en que es faci la identificació de l’usuari a la
deixalleria amb el DNI i faci constar l’adreça de la finca on s’aplicarà la bonificació i aquestes
aportacions s’efectuïn en dies diferents de l’any.
Pel que fa al període de la taxa, s’entendrà que el nombre d’aportacions són les que es
duguin a terme durant l’any natural anterior.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, el Consell Comarcal del Ripollès facilitarà a
l’Ajuntament de Molló, la relació de subjectes passius beneficiaris de la bonificació abans del
dia 31 de gener de l’any en que s’hagi d’aplicar, per tal que pugui ser incorporada en el
corresponent padró fiscal.
Article 11
Bonificació per a la realització d’un curs de gestió de residus
Gaudiran d’una bonificació a la taxa d’un 10% tots els subjectes passius que realitzin un curs
sobre la gestió dels residus al municipi de Molló.
L’Ajuntament organitzarà un curs sobre la gestió dels residus municipals. Aquells que
realitzin el curs podran gaudir de la bonificació segons:
Subjectes passius que són persones físiques empadronades en algun domicili
municipal: se’ls aplicarà en aquella finca la bonificació.
Subjectes passius que són persones físiques no empadronades: caldrà acreditar la
finca on se’ls haurà de realitzar la bonificació.
Altres persones físiques que no són subjectes passius (com ara llogaters): caldrà
acreditar la finca on es realitzarà la bonificació al subjecte passiu corresponent.
Persones jurídiques: caldrà que alguna de les persones físiques sòcies o treballadores
realitzin el curs per aplicar la bonificació.
Aquesta bonificació només s’aplicarà en una de les finques dels subjectes passius en el cas
que aquest disposi de més d’una finca subjecte a la taxa.
Ordenança fiscal número 18: ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES
PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL
Es modifica el següent epígraf (local destinat a farmaciola) de l’Annex de les tarifes de preus
públics:
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ANNEX DE LES TARIFES DE PREUS PÚBLICS
G). TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DIVERSES SALES I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Concepte
- per la Sala de Sessions:
* per cada hora o fracció
- per la resta de locals municipals (excepte farmaciola)
* per cada hora o fracció
* per a la calefacció cada hora o fracció
* ús d’equipament per passar la nit
- Local destinat a farmaciola

Euros
73,40€
12,00€
12,00€
35,00€ + 3€ persona
50,00 €/mes

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
9.0.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació núm. 9 del POUM de
Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9.
Vist que l’Ajuntament va contractar els treballs tècnics de redacció de la memòria
de la modificació número 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i PAU 9, al sector
del Carrer de Setcases del nucli de Molló, per fer més viable el seu
desenvolupament des d’un punt de vista econòmic, així com per millorar la
mobilitat del sector, i també l’estètica i paisatge un cop es desenvolupi aquest
sector amb els sectors residencials previstos.
Vist que en data 8 d’agost de 2019, es presenta al registre d’entrada de la
corporació la proposta de Modificació del POUM en l’àmbit del PAU7 I PAU9.
Vist que en data 9 d’agost de 2019 l’arquitecte municipal emet informe
favorable al tràmit i l’aprovació de la proposta de Modificació del POUM en relació
al PAU7 i PAU9.
Vist que la present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració
de les determinacions del planejament vigent que tingui implicacions de caràcter
ambiental.
D’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional 8a. De la Llei 16/2015, de
21 de juliol, no són objecte d’avaluació ambiental les modificacions de planejament
urbanístic en sòl urbà.
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Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableixen 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 de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació número 9 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Molló en relació al PAU 7 i PAU 9, en els termes que
consten en l’expedient.
Segon. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un periòdic de difusió al municipi i a la
Web municipal (E-Tauler).
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients. Així
mateix,
estarà
a
la
disposició
dels
interessats
a
l’adreça
https://www.mollo.cat/planejament.
Tercer. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més
llarg. Aquests informes es demanen a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat per via telemàtica amb la nova tramitació prevista per EACAT.
Quart. D’acord amb l’article 73.2 Decret Legislatiu 1/2010 l’aprovació inicial dels
instruments de planejament obliga a l’Administració actuant a acordar la suspensió
de l’atorgament de les llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en els
àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació de règim
urbanístic. El termini de suspensió serà de dos anys.
Cinquè. Fer constar que contra l’acord QUART, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa) i 1 abstenció (Pedro Suñer Vilanova)
10.0.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll referent a l’atenció adequada dels
menors no acompanyats (MENA) que arriben al territori.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació:
Moció per atendre adequadament els menors no acompanyats (MENA) que arriben
al territori
“Exposició de motius
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La realitat dels menors no acompanyats no és un fenomen nou. Esdevé una
responsabilitat de país i cal una mirada àmplia tant a nivell polític com a nivell
social i professional per atendre adequadament aquest repte; en aquest sentit
cal que municipis i Generalitat treballem conjuntament.
ACORDS
PRIMER. Reclamar que l’Estat exerceixi amb diligència les seves
competències: en la relació i en les mesures amb els països d’origen, millorar
la informació, distribució territorial equitativa i consensuant els criteris de
distribució de recursos.
SEGON. La necessitat de protocol·litzar, amb les administracions implicades,
la comunicació de l’arribada d’aquests menors per evitar la descoordinació i el
desconeixement.
TERCER. Constatar que cal millorar la coordinació entre els ens locals i les
entitats que gestionen l’acollida dels menors no acompanyats per ajudar a la
integració d’aquests menors.
QUART. Proposar un pla per a la formació específica dels tècnics.
CINQUÈ. Proposar que s’incrementin els recursos per a la seva integració
social i l’acompanyament en el trànsit cap a la vida adulta.
SISÈ. Comunicar l’adopció dels següents acords al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i
als ens locals.
«..»”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Ripoll.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll, al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i al Consell Comarcal del Ripollès.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
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11.0.- Moció de l’Ajuntament de Campdevànol relativa al suport a la
concessió de la Creu de Sant Jordi a l'Hospital de Campdevànol en el marc
de la celebració del seu centenari.
Vista la moció de l’Ajuntament de Campdevànol que segueix a continuació:
“Moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l'Hospital de
Campdevànol en el marc de la celebració del seu centenari [...]
Atès que el Patronat de la Fundació Privada de l’Hospital de Campdevànol ha
decidit, en acord pres, en la sessió ordinària del dia 18 de setembre de
2019, sol·licitar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya la
concessió de la Creu de Sant Jordi a l’Hospital de Campdevànol (Comarcal
del Ripollès), donat que el proper any 2020 celebrarà el seu
centenari.
Vist que la història de l’Hospital de Campdevànol parteix d’una iniciativa
popular, de la mateixa gent del poble que, amb els anys, ha acabat
convertint-se en l’hospital de referència per la Comarca.
Vist que la Fundació Privada Hospital de Campdevànol es va constituir el 18
de juliol de 1920. No obstant, prèviament l’any 1917, es va convocar una
reunió amb l’Ajuntament, per parlar de la possible construcció d’un hospital.
En aquesta primera reunió, mossèn Miquel Pla, rector, i el senyor Pelegrí
Fossas, alcalde del municipi, van posar les bases perquè la iniciativa es fes
realitat. Amb aquest objectiu, el 21 de maig de 1918 es va fundar la
“Asociación de Amigos de los Pobres de Campdevànol”, que havia d’impulsar
la construcció de l’hospital del municipi. Per poder culminar l’ambiciós
projecte, es va obrir una subscripció popular amb quotes diferents perquè
tothom pogués col·laborar-hi. Així mateix, els industrials del poble (paletes,
fusters, pintors, etc.) van posar el seu esforç personal perquè l’Hospital fos
una realitat. El deixeble d’Antoni Gaudí, el senyor Joan Rubió i Bellver, va
ser l’arquitecte encarregat de dirigir la construcció del vell Hospital, que
encara es conserva en perfectes condicions.
Atès que des de fa vàries dècades, aquest centre emblemàtic dona
assistència a tota una comarca, adaptant-se a les noves exigències d’atenció
sanitària, i fonamentalment des del traspàs de competències de la
Generalitat de Catalunya, l’any 1981, l'entitat es va convertir en l’hospital de
la comarca del Ripollès i forma part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització
Pública de Catalunya (XHUP), des de la seva creació l’any 1985, com
Hospital General Bàsic.
Vist que fins l’any 1991, l’activitat de la Institució va estar orientada a
l’atenció de pacients aguts i, a partir d'aquell any, es va ampliar l’atenció a
pacients sociosanitaris. D’acord amb les característiques sociodemogràfiques
de la població del Ripollès, aquest tipus d'atenció ha evolucionat de manera
notable i, actualment, es proporciona servei en règim d’hospitalització (llarga
estada i mitja estada), atenció ambulatòria diürna (hospital de dia
sociosanitari) i atenció domiciliària (PADES). L’any 1997, la Institució va
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encetar una nova línia d’activitat i va iniciar la gestió i l'assistència de l’Àrea
Bàsica de Salut Ribes de Freser-Campdevànol.
Atès que l’objectiu o raó de ser de l’Hospital de Campdevànol és la de ser la
Institució que vetlla i s’adapta a les necessitats de salut i socials de les
persones a la comarca del Ripollès, buscant l’excel·lència mitjançant el
desenvolupament dels nostres professionals, però també amb la voluntat de
ser una Institució referent en l’àmbit de la salut i social al Ripollès, confiable,
sostenible, propera i oberta a tota la ciutadania i als seus treballadors. Pel
que fa els valors que regeixen el centre, en destaquen la professionalitat,
treball en equip, compromís, confiança, capacitat resolutiva i proximitat.
Vist que la Creu de Sant Jordi és un guardó creat per la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la
finalitat de distingir aquelles persones físiques o jurídiques que, pels seu
mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva
identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
D’acord amb tot això exposat, el Grup municipal de Junts per Campdevànol
proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents ACORDS:
Primer. Manifestar el reconeixement a la tasca desenvolupada per l’Hospital
de Campdevànol (Comarcal del Ripollès), al llarg de totes aquestes dècades,
com a centre sanitari de referència a la comarca, garantint l’assistència
sanitària a tota la seva població.
Segon. Sol·licitar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
la concessió de la Creu de Sant Jordi, corresponent a l’any 2020, a l’Hospital
de Campdevànol (Comarcal del Ripollès), donat que el proper any 2020
celebrarà el seu centenari.
Tercer. Donar inici als tràmits necessaris per la seva inclusió en el conjunt
de candidats a l’esmentat guardó.
Quart. Comunicar aquests acords a l’Hospital de Campdevànol i a la resta
d’Ajuntaments de la Comarca del Ripollès, per tal de convidar-los ha
adherir-se a aquesta iniciativa a nivell comarcal, i alhora, també, donarne trasllat a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Campdevànol.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Campdevànol, a la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del
Ripollès.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
12.0.- Moció de l'Ajuntament de Puigcerdà per reclamar les inversions
necessàries per a la línia R3 de Rodalies.
Vista la moció de l’Ajuntament de Puigcerdà que segueix a continuació:
“Moció de l’Ajuntament de Puigcerdà per reclamar les inversions necessàries
per a la línia R3 de rodalies
Un tren de la línia R3 de Rodalies amb destinació Puigcerdà va descarrilar al
túnel de Tosses entre Planoles i la Molina a les 21.05h del dimarts 9 de juliol
de 2019. Dins del comboi hi viatjaven 35 persones, que no van patir lesions
de gravetat. Tot i així, dues d’elles van ser ateses per crisis d’angoixa. Fins
les 22.30h els passatgers no van poder reprendre el viatge per carretera. La
causa de l’accident va ser presumptament un despreniment que va fer
descarrilar un eix del tren. Com a conseqüència, el servei de ferrocarril ha
quedat afectat entre Puigcerdà i Ribes de Freser. La falta de manteniment de
la línia de tren de Puigcerdà l’ha deixat en un greu estat de precarietat.
Aquest és el tercer accident que pateix la xarxa de Rodalies de Catalunya en
poc més de mig any. El 20 de novembre, un tren de la R4 va descarrilar a
Vacarisses per causa d’un despreniment i va provocar la mort d’un
passatger, 5 persones ferides de poca gravetat, 44 lleus i 83 il·lesos. També
el 8 de febrer, el xoc entre dos trens de la R4 entre Manresa i Sant Vicenç de
Castellet va provocar també una persona morta i 8 ferides.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de
Catalunya es troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada
pels trams de via única i per la mancança d’inversions dels últims anys. La
manca d’inversions es tradueix en accidents, incidents i avaries i una
continuada pèrdua de velocitat i fiabilitat.
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer
efectiu el traspàs dels serveis de Rodalies de Barcelona a la Generalitat de
Catalunya, el qual va ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el
Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre. Tot i així, el traspàs del
conjunt de rodalies de Catalunya va quedar incomplet ja que no es van
traspassar ni els trens ni la infraestructura, que continua sent gestionada per
l’Administració General de l’Estat mitjançant Adif, així com tampoc es van
traspassar els recursos per al manteniment.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà
l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Instar el Govern de l’Estat en funcions així com el Ministeri de
Foment a iniciar una investigació per esclarir les causes i les
conseqüències de l’accident de tren de la línia R3 de Rodalies amb destí a
Puigcerdà que va descarrilar al túnel de Tosses, entre Planoles i la Molina a
les 21.05h del dimarts 9 de juliol de 2019.
Segon. Denunciar la maca d’inversions per part de l’Estat a la línia R3
Puigcerdà.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat en funcions a complir amb els
compromisos d’inversions a les línies de rodalies i regionals de Catalunya i a
completar el traspàs de la infraestructura, els trens i els recursos necessaris
per a la posada al dia de les diferents línies de rodalies i regionals.
Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri de Foment, Adif, els
grups polítics al Congrés dels Diputats, al Consell Comarcal del Ripollès i de
la Cerdanya i als ajuntaments d’ambdues comarques, perquè liderin les
accions més adients per tal de que aquestes inversions es portin a terme.”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Puigcerdà, al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment de
del Govern d’Espanya i al Consell Comarcal del Ripollès.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
13.0.- Assumptes urgents
No n’hi ha.
14.0.- Precs i preguntes
No n’hi ha.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,
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