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ANY 2011
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: 14/2011
Caràcter: Ordinari
Dia: 4 de novembre de 2011
Inici: 21:00 hores
Acabament: 22:00 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS:
L’alcalde
Els/Les regidors/res

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

Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel
Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Molló.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de les actes de sessions anteriors.
Correspondència i despatx oficial.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Aprovació definitiva de la revisió del nomenclàtor municipal.
Modificació inicial de l’ordenança reguladora de les ajudes de llar d’infants.
Aprovació de l'acord de notificació de convocatòries a les sessions del ple municipal per
via telemàtica.
7. Nomenament dels representants de l’Ajuntament a la Junta de Protecció Civil Comarcal.
8. Informació de l'alcaldia
9. Assumptes d’urgència
9.1.- Adhesió a l’arbitratge de consum.
9.2.- Aprovació del conveni dels estatuts relatius a l’agrupació europea de cooperació
territorial (AECT)
10. Mocions.
10.1. Moció en defensa del model educatiu i de la Llei d’Educació de Catalunya
10.2. Moció relativa a la proposta d’impuls del procés per a la declaració del parc natural
de les Capçaleres del Ter i del Freser.
10.3. Moció respecte al sistema d’atorgament de subvencions destinades a l’administració
local de menys de 2.000 habitants.
11. Precs i preguntes
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
El ple aprova per unanimitat les actes de les sessions de dates 2 de setembre, 17 d’octubre i les
dues de 24 d’octubre de 2011.
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL.
S’assabenta al ple de la següent correspondència:
-

Diputació de Girona. Recordatori fi termini al·legacions del pla de carreteres locals de les
comarques gironines el proper 24 de novembre de 2011.
Departament d’Agricultura. S’allarga fins el 30 d’octubre el termini per fer foc a terrenys
forestals sense autorització.

-

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
S’assabenta el ple dels següents decrets d’alcaldia:
Núm.
Ordre
Ple

Data

Assumpte

1

12/8/2011

2

02/9/2011

3

02/09/2011

4

03/09/2011

5

03/09/2011

6

03/09/2011

7

23/9/2011

8

23/9/2011

9

24/9/2011

10

24/9/2011

11

03/10/2011

12

03/10/2011

13

24/10/2011

Execució aval dipositat d’Urbanitzadora Montseny per acabar les
obres pendents d’urbanització del C.Solà Morales.
Requeriment documentació a l’empresa Construccions Lujano, per la
llicència de 1ª ocupació referent el pis 2º 1ª situat a la Pl.Major, 5-6
de Molló.
Llicència d’obres Sra. Carme Guillamet Blanch per repassar teulat,
canviar canals i baixants de planxa a l’habitatge del C.Sant Sebastià
12, de Molló.
Llicència d’obres Carles Descamps i Quintana, per canviar canal
teulada a l’habitatge C.de l’Illa, 96 Espinavell.
Llicència d’obres del Sr. Josep Mª Coll Delgà per la construcció d’un
local auxiliar a la vivenda Can Guri de Fabert.
Requeriment de documentació per la sol.licitud de la llicència
d’obres presentada pel Sr. Josep Ribot i Segura per la parcel.la
ubicada a la zona de Can Gassiot II.
Autoritzar pagament de la factura 14 d’agost de 2011 de l’espectacle
d’animació infantil TRENCAMANDRES
Autoritzar pagament de la factura de 19 d’agost de 2011 de
l’actuació musical SIFASOL
Llicència d’obres sol.licitada Sr. Ignasi Pascual Esteve en
representació de la Sra. Teresa Clé Coll, per apuntalar i sanejar la
teulada de la finca del C.Setcases, 7 “Can Cle”
Llicència d’obres sol.licitada per l’empresa Endesa, per l’obertura
d’una rasa i estesa de línia subterrània de Baixa tensió de 400V, al
carrer Guardiola, 20 T.M. Molló
Autorització d’ús del Centre Social Migjorn a la Sra. Núria Coma i
Guitart per celebració aniversari.
Autorització
a
la
productora
SOUL
PRODUCCIONS
AUDIOVISUALS, per rodar un documental a Coll d’Ares, als
terrenys de l’antiga caserna espanyola.
Atorgar subvenció Comissió de festes de Fabert per la festa d’estiu.

14

24/10/2011

Autorització d’ús del Centre Social Migjorn a la Sra .Maria Pagès
Burgas per reunió de dones de Molló.
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Autorització d’ús del Centre Social Migjorn a CALITXHOTEL per
celebració particular.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL NOMENCLATOR MUNICIPAL.

En data 2 de setembre de 2011, el ple de l’Ajuntament de Molló va aprovar inicialment el
nomenclàtor de nous carrers.
Durant el termini d’exposició pública, en data 24 de setembre de 2011, s’ha presentat una
al·legació on es demana sobre la possibilitat de canviar el nom del carrer proposat com a
“Comanegra” per “Bastiments”, atès que en converses mantingudes entre l’Ajuntament i els veïns
d’aquell carrer, la proposta de carrer “Bastiments” ja s’havia comentat, tot i que no oficialitzat.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’al·legació presentada durant el termini d’exposició pública, la qual comporta
la modificació del text aprovat inicialment, en sessió de 2 de setembre de 2011, intercanviant la
denominació inicialment aprovada entre els carrers Bastiments i Comanegra.
SEGON. Aprovar definitivament la nomenclatura de carrers següent:
Passeig del Vallespir – L'antic Carrer del Ramal d'Entrada passa a denominar-se Vallespir. Es
proposa assignar aquest nom en referència a la comarca del Vallespir, amb la qual limita el nostre
municipi i amb la qual tenim moltes relacions.
Plaça del Conflent – Plaça situada davant la casa de la Vila, de nova creació. Es proposa assignar
aquest nom en referència a la comarca de la Catalunya Nord amb la qual tenim enormes relacions,
a través de les pastures de Rojà i les relacions amb els municipis de Pi i Mentet, situats en aquesta
comarca.
Carrer de Francesc Pastoret – Carrer situat entre el carrer de la Guardiola i el de Santa Magdalena,
i amb prolongació cap al veïnat de Els Grells, abans sense nom. Es proposa dedicar aquesta via
municipal al Sr. Francesc Pastoret, fill il·lustre del municipi des de l'any 2010.
Carrer dels Castanyers – Carrer situat entre el carrer de l'Església i el carrer del Ramal d'Entrada,
al nucli de Molló. Abans sense nom. Es proposa aquest nom, ja que així ha estat conegut
popularment aquest carrer des de temps passats.
Carrer del Bastiments – Carrer situat a la urbanització de Can Gassiot, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al pic del mateix nom situat
al terme de Setcases, de més alçada de la Vall de Camprodon, i pròxim al nostre municipi. Situat
al primer carrer a mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer del Comanegra – Carrer situat a la urbanització de Can Gassiot, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al pic del mateix nom situat
al terme de Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa, i pròxim al nostre municipi. Situat al segon carrer a
mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer del Puigmal – Carrer situat a la urbanització de Can Gassiot, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al pic del mateix nom situat
al terme de Queralbs, de més alçada de la comarca del Ripollès i la demarcació de Girona. Situat al
tercer carrer a mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer del Ritort – Carrer situat al Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense
nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al riu que neix a les Deus d'en
Sitjar, al nostre municipi, i que desemboca al Ter a Camprodon. Situat al primer carrer a mà
esquerra després del carrer del Canigó.
3

Ajuntament de Molló

C/ de Sant Sebastià, 2
17868 MOLLÓ
Telf. 972.74.03.87 Fax 972.13.01.29
CIF: P1711400J
info@mollo.cat
www.mollo.cat

Carrer del Ter – Carrer situat Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense nom.
Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al riu que neix a Ulldeter, al terme de
Setcases, i que recull les aigües de Molló a través del Ritort, i desemboca al Mediterrani. Situat al
segon carrer a mà esquerra després del carrer del Canigó.
Carrer del Tec– Carrer situat Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense nom.
Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al riu que neix a la Coma del Tec, al
municipi de Prats de Molló-La Presta, molt pròxim al nostre terme, i desemboca al Mediterrani.
Situat al tercer carrer a mà esquerra després del carrer del Canigó.
Carrer de Francesc Macià – Carrer situat al Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència a Francesc Macià, per a la
seva tasca com a president de la Generalitat (1931-1933), impulsor de l'Estatut de Núria (1932) i
dels Fets de Prats de Molló (1926). Situat al quart carrer a mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer de la Retirada – Carrer situat al Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense
nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al moment històric viscut a finals
de la guerra civil espanyola, al 1939, quan milers de persones es van veure obligades a exiliar-se a
través del nostre municipi i les nostres muntanyes a causa de la situació política catalana i
espanyola.
TERCER. Notificar aquest acord als signants de l’al·legació i als veïns afectats.
QUART. Publicitar la nova nomenclatura de carrers als ens, associacions, administracions
afectades, servei de correus, etc. als efectes de la deguda constància.
5.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS AJUTS A MARES I PARES
O TUTORS LEGALS D’ALUMNES PER AL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS.

L’Ajuntament de Molló té aprovada la ordenança reguladora per a la concessió d’ajuts per al servei
de la llar d’infants, publicada al BOP de Girona núm. 63 d’1 d’abril de 2010.
L’aplicació de la mateixa ha permès detectar que cal ajustar determinats preceptes a la realitat
existent, ajustant-ne el seu text.
De conformitat amb el previst als articles 17 de la Llei general de subvencions, l’article 63 del
Reglament d’obres, activitats i serveis, i a l’article 22.2.d de la Llei reguladora de les bases del
règim local,
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar la modificació de la ordenança reguladora dels ajuts a mares i pares o tutors
legal d’alumnes per al servei de la llar d’infants en els termes següents:
1. Es modifica el primer paràgraf de l’article 2.1, el qual passa a tenir la següent redacció:
Podran ser beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta ordenança les mares i pares, o tutors legals,
dels alumnes matriculats a una llar d’infants dels municipis de la Vall de Camprodon durant el curs
escolar objecte de la corresponent convocatòria de l’ajut.
2. Es modifica l’article 4, el qual passa a tenir la següent redacció:
Serà subvencionable l’import, per a cada curs escolar, de les quotes mensuals (de setembre a
juliol), la matrícula del curs escolar i el material de la llar d’infants, que els pares, mares o tutors
legals dels alumnes, hagin efectivament abonat i justificat d’acord amb el requisits d’aquesta
ordenança.
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3. Es modifica l’article 5, el qual passa a tenir la següent redacció:
5.1. L’import de la subvenció, supeditat a les disponibilitats pressupostàries, es calcularà aplicant
les següents operacions:
a) El beneficiari rebrà el 50% del total que resulti de la suma dels següents conceptes: imports de
les quotes degudament justificades + import matrícula + import del material = TOTAL
b) El beneficiari rebrà un 25% addicional sobre el TOTAL resultant, si únicament el pare o la mare
estan empadronats a Molló amb anterioritat a la convocatòria de l’ajut.
c) El beneficiari rebrà un 25% addicional sobre el TOTAL resultant, si ambdós pares/mares estan
empadronats a Molló amb anterioritat a la convocatòria de l’ajut.
5.2. En els casos en què existeixi únicament la figura del tutor legal, o que els pares/mares siguin
separats, divorciats o vidus, es podrà obtenir igualment el 100% de l’import si correspon.
5.3. Si l’import total dels ajuts supera el crèdit previst a l’aplicació pressupostària corresponent,
cada beneficiari veurà reduït l’import del seu ajut de forma proporcional fins a esgotar el crèdit
existent.
5.4. L’Ajuntament tindrà en compte la percepció, per part dels beneficiaris, d’altres subvencions
de caràcter públic o privat pel mateix concepte i finalitat, de manera que els ajuts contemplats en
aquesta ordenança, sumats a la resta d’ajuts de caràcter públic o privat rebuts pels beneficiaris, no
podrà superar el 100% de l’import que se subvenciona per tots els seus conceptes.
5.5. L’import màxim final que podrà rebre cada perceptor es podrà limitar en la convaotòria dels
ajuts.
6. Es modifica l’article 7, el qual passa a tenir la següent redacció:
7.1. Les sol·licituds dels ajuts regulats en aquesta ordenança es podran presentar dins el termini de
dos mesos, comptats des de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí oficial
de la província de Girona. Si l’últim dia del termini escau en dissabte diumenge o festiu, es
prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.
7.2. Les sol·licituds presentades fora dels terminis previstos no seran admeses a tràmit.
7. Es modifica l’article 8.2.4, el qual passa a tenir la següent redacció:
Còpies, degudament compulsades, de:
a) comprovant de pagament de la matrícula del curs escolar.
b) comprovant de pagament de les quotes mensuals satisfetes.
c) comprovant de pagament del material escolar.
8. Es modifica l’article 10, el qual passa a tenir la següent redacció:
10.1. El termini màxim previst per a la resolució dels expedients serà de sis mesos, comptats des
de la data de finalització del període per a presentar les corresponents sol·licituds.
10.2. En el supòsit previst a l’article 2.1. paràgraf segon d’aquesta ordenança, el còmput del
termini de sis mesos per a resoldre l’expedient s’iniciarà des de l’endemà de presentada la
sol·licitud.
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SEGON. Obrir un termini d’informació pública, per termini de trenta dies, amb anuncis al BOP de
Girona, DOGC, un diari de premsa i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER. En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu, publicant-se el text
íntegre de les modificacions al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, així com una
ressenya del mateix al DOGC.
6. APROVACIÓ DE L’ACORD DE NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIES A LES
SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL PER VIA TELEMÀTICA
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que les
administracions impulsaran la utilització i aplicació de les tècniques i mitjans informàtics i
telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències.
L’article 59 del mateix text legal, l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als Serveis Públics i l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determinen que les administracions
públiques catalanes han d’utilitzar mitjans electrònics en les seves comunicacions amb els
ciutadans, sempre que aquests així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, així com també
les garanties i el procediment d’aquesta classe de notificacions.
L'Ajuntament de Molló, a fi d’agilitzar el processos de notificació de les
convocatòries als seus òrgans col·legiats i alhora procurar la sostenibilitat ambiental en l’estalvi de
paper i l’eficiència del servei, pretén notificar les convocatòries a les sessions ordinàries i
extraordinàries dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament com el Ple o la Comissió Especial de
Comptes, acollint-se a la possibilitat que la legislació vigent preveu, en matèria de notificació via
telemàtica, a través de les adreces de correu electrònic.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Acordar que les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple, es
facin a través de via telemàtica.
SEGON. El procediment a seguir en la notificació de les convocatòria seguirà el mateix règim
previst en l’article 46.2.b de la Llei de bases de règim local i a l’article 80 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i
règim jurídic dels ens locals, amb les garanties que l’article 59.3 de la Llei 30/1992, preveu per a
la notificació telemàtica.
TERCER. Cada regidor/a ha de comunicar a la Secretaria l’adreça de correu electrònic, que serà
única per a totes les notificacions que s’efectuïn, a la qual se li han de trametre les convocatòries a
les sessions del Ple, juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra documentació
que es consideri adient.
QUART. Disposar que, en cas de modificació de l’adreça de correu electrònic, de tenir-la
inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància, l’interessat/da haurà de
comunicar a la Secretaria de l'Ajuntament de Molló la nova adreça o el fet impeditiu de rebre les
notificacions telemàtiques, als efectes oportuns.
7. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA JUNTA DE PROTECCIÓ CIVIL
COMARCAL
L’Ajuntament de Molló està adherit al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil als
municipis de la comarca del Ripollès.
Aquell Pla preveu, entre d’altres, la creació d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal, la qual
es va crear per acord del plenari del Consell Comarcal del Ripollès el passat 20 de setembre de
2011, sota la denominació de Junta de Protecció Civil Comarcal.
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Per a la participació en aquesta Junta és necessari designar-hi els representants de l’Ajuntament de
Molló.
D’acord amb el previst a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, la competència per a la designació dels representants municipals en òrgans
supramunicipals correspon al ple.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Molló a la Junta de Protecció Civil
Comarcal a l’alcalde, Sr. Josep Coma i Guitart, i, com a substitut, al tinent d’alcalde, Sr. Lluís
Pairó i Carola.
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès als efectes oportuns.

8.

INFORMACIÓ D’ALCALDIA

L’alcalde explica que s’ha dut a terme un canvi d’arquitecte municipal, explicant que s’incorpora
com a nou arquitecte el Sr. Xavier Rico, i agraeix els serveis prestats pel senyor Joan Tenas.
9.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

El ple, per unanimitat, acorda incorporar a l’ordre del dia i sotmetre a votació les següents
propostes d’acord:
9.1.- ADHESIÓ A L’ARBITRATGE DE CONSUM
La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya regula, al seu article 133-4, la
relació entre el sector públic i l’arbitratge de consum.
D’aquella regulació se’n desprèn la obligatorietat de l’adhesió del prestador d’un servei a
l’arbitratge de consum, de manera que el consumidor del mateix pugui, si així ho entén oportú i de
forma voluntària, resoldre el conflicte mitjançant l’arbitratge de consum.
El sistema arbitral de consum és un sistema extrajudicial de resolució de conflictes entre el
consumidor i el prestador d’un servei mitjançant el qual, sense formalitats especials i caràcter
vinculant i executiu per ambdues parts, es resolen les reclamacions dels consumidors.
Atès que l’Ajuntament de Molló presta, de manera directa, el servei de subministrament d’aigua
potable.
Vistes les previsions del Codi de consum.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molló al sistema arbitral de consum per a la
resolució extrajudicial dels conflictes que puguin sorgir en el consum d’aigua.
SEGON. Facultar a l’alcalde/alcaldessa per a la gestió i signatura de tots aquells documents que
siguin necessaris per al compliment d’aquest acord.
TERCER. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de Consum.
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9.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI I DELS ESTATUTS RELATIUS A
L’AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL (AECT) «PAÍS D’ART I
D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER»
Atesa l’obtenció del distintiu de País d’Art i d’Història expedit pel Ministeri francès de Cultura i
Comunicació el 14 de gener de 2010.
Tenint en compte la proposta de conveni del País d’Art i d’Història, que té com a objectius:
- Promoure la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística i valoritzar el patrimoni.
- Desenvolupar una política pública per:
a) Sensibilitzar els càrrecs electes, les i els habitants i les persones professionals sobre la
seva arquitectura i el seu paisatge, i sobre el seu patrimoni material i immaterial.
b) Iniciar els més joves en l’arquitectura i el patrimoni.
c) Acollir i sensibilitzar les persones visitants en relació al nostre patrimoni.
- Millorar l’atractiu del territori i permetre’n el desenvolupament cultural a través del foment d’un
turisme de qualitat.
- Explotar i fer difusió dels resultats de la recerca i tenir en compte tots els recursos del territori.
- Establir una plataforma de debat i coordinació (d’intercanvi d’experiències i metodologies).
- Comunicar, difondre i promoure el patrimoni material i immaterial, inclosos la seva arquitectura i
paisatge.
Al Ple de la Corporació, es proposa:
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Molló, en tant que membre de l’AECT «País
d’Art i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter», que tindrà la seva seu
al municipi de Prats de Molló - La Presta (França).
Segon.- Aprovar el Conveni proposat i els estatuts proposats de l’AECT «País d’Art i d’Història
Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter», que s’adjunten com a annex.
Tercer.- Aprovar la participació financera de l’Ajuntament de Molló a l’AECT «País d’Art i
d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter» en forma d’una quota anual de
1,75 € per habitant.
Quart.- Designar el Sr. Josep Coma i Guitart, com a delegat titular i que representarà 1 vot a
l’Assemblea d’aquest òrgan transfronterer, i designar la Sra. Mireia Solé Hernández com a
delegat/ada suplent.
Cinquè.- Autoritzar l’alcalde per signar el Conveni i els estatuts i tots els documents relatius a
l’AECT «País d’Art i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter»”.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, als ajuntaments de la
Vall de Camprodon i a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
10. MOCIONS.
10.1.- Moció de defensa del model educatiu i de la Llei d’Educació de Catalunya.
Vista la moció adoptada per l’ACM del tenor literal següent:
“...”
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini màxim de dos mesos a la
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Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als col.legis de
Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per q que adapti el sistema d’educació català a la
situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que
considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a
Catalunya juntament am el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència del
Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara inconstitucionals el
sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el
model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües oficial han
de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu a
Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les competències
lingüístiques dels diferent estaments de l’administració, tant en català com en castellà.
Pels motius exposats, l’ACM aprova la següent moció, que acorda :
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que porti a terme
per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota la
comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un model d’èxit i
cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalanas, a la Generalitat de
Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya.
“...”
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar i donar suport, en tots els seus termes, a la moció aprovada per l’ACM.
SEGON. Notificar-ho a l’ACM, Grups Parlamentaris Catalans i a la Generalitat de Catalunya.
10.2.- Moció relativa a la proposta d’impuls del procés per a la declaració del parc natural de
les Capçaleres del Ter i del Freser.
Vista la moció aprovada pel ple Consell Comarcal del Ripollès del tenor literal següent:
“...”
La comarca del Ripollès des de fa uns anys té uns àmbits de protecció mediambientals sobre gran
part del seu territori: reserva nacional de caça, espai PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), Xarxa
Natura 2000 i algunes zones LIC (Lloc d’Interès Comunitari).
Ja en diferents ocasions hi ha hagut acords parlamentaris per a la creació d’un Parc Natural a les
capçaleres del Ter i el Freser que el Govern de la Generalitat, com a poder executiu, no ha tirat
endavant.
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha apostat per a la declaració del parc i per això ja
disposa d’un document que estudia la proposta de creació d’aquest espai de reserva de territori al
Ripollès. La declaració de Parc Natural comportaria obtenir uns recursos econòmics i humans que
permetrien la millora, la conservació, el coneixement i l’estudi i la gestió d’aquests espais. Al
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mateix temps comportaria un impuls turístic a partir de la posada en valor dels recursos naturals,
paisatgístics, ambientals i de biodiversitat de la zona. El Parc Natural és compatible i fins i tot pot
afavorir activitats com la ramaderia, les estacions de muntanya i tota l’activitat turística i esportiva
que ja es desenvolupa en aquests espais.
Des del Consell Comarcal s’ha estat en contacte amb diferents entitats mediambientals i amb els
ajuntaments de la zona per posar la proposta sobre la taula amb la voluntat de recollir les
impressions de tots els agents del territori.
D’acord amb l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de
la Gestió, el Ple del Consell Comarcal acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer. Declarar que el Consell Comarcal del Ripollès es mostri favorable a la creació del Parc
Natural a les Capçaleres del Ter i del Freser.
Segon. A partir del document de base del qual disposa el Consell Comarcal del Ripollès, impulsar
un procès participatiu per a la creació d’un projecte de Parc Natural a les Capçaleres del Ter i del
Freser que sorgeixi del consens propi del territori per tal de presentar-lo a la Generalitat de
Catalunya perquè executi la demanda del territori.
Tercer. Notificar l’acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al
Departament de Territori i Sostenibilitat i al d’Agricultura i Medi Natural així com a tots els
ajuntaments de la comarca.
“...”
Atès que els valors que generaria el Parc Natural són compatibles amb la tipologia d’un municipi
com Molló, així com de la resta de municipis veïns de la Vall de Camprodon i de la resta de la
comarca.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Donar suport a la moció tramesa pel Consell Comarcal del Ripollès per a l’impuls del
procés per a la declaració del parc natural de les Capçeleres de Ter i del Freser.
SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Territorit i Sostenibilitat, al d’Agricultura i
Medi Natrual i al Consell Comarcal del Ripollès.
10.3.- Moció respecte al sistema d’atorgament de subvencions destinades a l’administració
local de menys de 2.000 habitants.
Vista la moció tramesa per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, aprovada en sessió plenària de
18 de juliol de 2011, del tenor literal següent:
“...”
En el decurs dels últims anys, durant l’època d’esplendor econòmica, les administracions europees,
autonòmiques i estatal, així com Diputacions provincials i Consells Comarcals han implantat un
sistema d’atorgament de subvencions, ajudes, fons de finançament etc., que generalment no
cobrien el 100% del pressupost de l’actuació, de projectes que no es poden considerar que
servissin per satisfer les necessitats bàsiques d’un municipi o una ciutat o la millora i conservació
dels serveis i instal·lacions existents, sinó que la gran majoria es basaven en la promoció del
progrés, la innovació tecnològica, i el benestar etc. d’acord a allò entès com activitat de foment de
la qual gaudim les administracions.
Analitzant aquest sistema d’atorgament de subvencions, fons de finançament o ajudes des del punt
de vista d’una situació econòmica en expansió i creixement, viscuda en els darrers anys, la
conclusió o resultat d’aquest és l’obtenció d’una autèntica fita ja que amb l’execució d’aquests
projectes s’ha creat una situació de benestar, com poden ser piscines cobertes, camps de futbol de
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gespa artificial, parcs de salut ... i alhora s’està oferint uns serveis més enllà del que es consideren
bàsics o essencials com són panells turístics digitals, trens turístics, bicyings, escoles de dansa ......
. Ara bé si analitzem aquest sistema de subvencions des del punt de vista econòmic actual hem
d’admetre que està totalment desfasat ja que els Ajuntaments, que fins ara hem innovat amb
aquests projectes subvencionats, a data d’avui estem amb l’aigua al coll, intentant sobreviure i en
conseqüència la política adoptada per molts Ajuntaments, com és el nostre, és suprimir o reduir
aquells serveis no necessaris que s’han implantat amb subvencions amb l’objectiu de desenvolupar
i progressar. Això és així ja que la despesa ordinària de manteniment d’aquests serveis no
essencials juntament amb els essencials suposa una càrrega tant gran per les arques municipals que
la decisió més encertada és prescindir d’aquests i així tenir un estalvi per poder destinar-lo a
serveis considerats necessaris per una població des de sempre.
Així que la reflexió i proposta del municipi de Sant Martí de Llémena envers les administracions
provincials, autonòmiques, estatals i europees és que es replantegin el sistema d’atorgament de
subvencions envers els municipis ja que la gran majoria, per no dir la totalitat, tornem a estar al
punt de partida d’uns quants anys enrere, per no dir dècades, i que per molt que s’hagi fomentat el
desenvolupament i el progrés a través de subvencions, a data d’avui no es pot percebre ja que els
Ajuntaments tenim feines a sobreviure amb la despesa ordinària per cobrir les necessitats bàsiques
dels nostres ciutadans i ciutadanes i prescindim de tot allò no necessari encara que s’hagi executat
fins al moment, deixant en desús allò en què s’ha invertit.
Alhora, expandim més la nostra reivindicació, posant de manifest que en municipis com el de Sant
Martí de Llémena, amb una població de 590 habitants, amb un pressupost de 800.343,85e dels
quals 776.043,85€ són recursos ordinaris, la gran majoria de vegades no podem concórrer en les
subvencions pel fet de no complir amb els requisits fixats en les seves bases pel seu atorgament
bàsicament pel fet de no tenir recursos econòmics, personals o materials suficients. Clar exemple
seria el FEDER viure al poble 2007-2013 per municipis de menys de 2.000 habitants ja que el
pressupost mínim dels projectes a subvencionar era de 600.000€, subvencionable el 50%, suposant
així una aportació per part de l’Ajuntament de 300.000€; o no cal anar tant lluny, la línia de
subvencions de la Diputació de Girona de suport a l’esport municipal per l’any 2011 les bases
requerien que el pressupost mínim de l’activitat sol·licitada per cada programa havia de ser de
6.000€, excloent totes aquelles activitats que realitzem però amb una despesa inferior.
Així que entre el fet de no complir amb els requisits per manca de recursos econòmics, materials i
inclús personals fa que els Ajuntaments petits (en població i recursos econòmics) patim una
discriminació envers els Ajuntaments grans ja que a més de tenir majors ingressos tenen
l’oportunitat d’obtenir més subvencions pel fet que parteixen de la base que compleixen amb els
requisits i condicions fixats per sol·licitar-les.
Així doncs per tot el que s’ha exposar en els apartats anteriors el grup municipal de CiU de
l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, proposa al Ple de la Corporació l’adopció de la següent
moció:
Primer.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees que canviïn
el sistema d’atorgament de subvencions i que aquest sigui orientat no a fomentar i progressar sinó
a sufragar les despreses ordinàries dels serveis bàsics, o en inversions de manteniment o millora
del que s’ha executat fins al moment, i que alhora se subvencioni el 100% del cost de l’actuació.
Segon.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees que
s’estableixin requisits especials per municipis de baixa població i amb reduïts recursos econòmics
perquè així municipis com Sant Martí de Llémena gaudeixin de les mateixes possibilitats de rebre
subvencions que aquells municipis amb més població i més dotació pressupostària ja que dins les
seves possibilitats, en el municipi, a la seva proporció, es desenvolupen les mateixes activitats que
els municipis grans.
Tercer.- Vist que aquesta problemàtica és comuna amb altres Ajuntaments de la província que es
comuniqui el present acord a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
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Catalunya, als Ajuntaments de la Província de Girona de menys de 2.000 habitants, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
“...”
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar i donar suport, en tots els seus termes, a la moció aprovada per l’Ajuntament de
Sant Martí de Llémena.
SEGON. Sol·licitar a les administracions superiors un nou model d’atorgament de subvencions,
que eliminin la burocràcia administrativa, i que puguin subvencionar les despeses ordinàries, així
com que subvencionin el 100% del cost de les actuacions.
TERCER.- Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i als municipis de la comarca del Ripollès de menys de 2.000
habitants.
11.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

No havent-hi més assumptes l’alcalde aixeca la sessió, a les 22:00 hores, de la qual, com a
secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
L’alcalde
Josep Coma i Guitart

El secretari
Ignasi Planas i Corominas
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