Aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Molló, en data de 8 de
novembre de 2013.

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 7/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 6 de setembre de 2013
Inici: 21:00
Acabament: 22:00
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Excusen:

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

Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme
Autònom Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per les funcions
públiques de Secretaria a l’Ajuntament de Molló.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a
l'efecte de tractar el següent:
Em complau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Molló, que tindrà lloc el proper 6 de setembre de 2013, a les 21 hores.
L’acte tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Molló i tractarà el
següent;
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència i despatx oficial.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Aprovació del Conveni i dels Estatuts relatius a l’Agrupament Europeu de
Cooperació Territorial (AECT) “País d’Art Història Transfronterer de les
Valls Catalanes del Tec i del Ter”.
6. Aprovació del conveni per a la cessió de la Diputació de Girona a
l'Ajuntament de Molló d'un tram sobrant de la carretera GI-V-5225, de la
C-38 a Espinavell.
7. Ratificació de l'acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l'Associació
Catalana de Municipis (ACM) i co-prenedores aquelles administracions i/o
organismes públics socis de l’ACM que s’hi adhereixin, i d'adhesió al

1

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

servei de mediació d'assegurances de l'Associació Catalana de Municipis
(ACM).
8. Aprovació, si escau, de la modificació de de diversos articles del
Reglament d’usos i serveis del Refugi de Muntanya “Els Estudis”
d’Espinavell
9. Proposta per declarar les festes locals per a l’any 2014.
10. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Obra Social “la
Caixa” i l’Ajuntament de Molló per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social al municipi, i en especial
de la Tria de Mulats d’Espinavell.
11. Donar compte de la tramesa de l’informe trimestral d’execució del
pressupost de 2013 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
12. Mocions:
12.1. Moció de suport a la declaració del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa de declarar l’any 2013 com a “Any Europeu de la Ciutadania”
12.2. Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en
mans dels municipis (i dels consells comarcals)
13. Assumptes urgents
14. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcalde president declara oberta la
sessió i es tracten successivament els punts següents:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat l’acta número 6/2013, de 5 de juliol de 201, sense
esmenes.
2.

CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL.

Núm.
Ordre
Ple
1

Data

Assumpte

16/07

2

16/07

3

24/07

4

26/07

5

05/08

6

07/08

7

09/08

Ajuntament de Ripoll. Informació referent a la cursa entre Ripoll i Sant
Joan del 17 de novembre de 2013.
Diputació de Girona. Comunicació empresa adjudicatària dels treballs de
neteja de franges de seguretat en els camins de Molló.
Dept. de Governació. Tramesa de la Resolució per la qual es dóna
conformitat a l’adopció de la bandera de Molló.
Consell Comarcal del Ripollès. Nou plec de prescripcions administratives i
tècniques del servei de recollida de residus.
AMPA SI GERMANS VILA RIERA DE CAMPRODON. Sol·licitant que
l’Ajuntament
intercedeixi
perquè
s’estableixi
una
línia
regular
d’autobusos entre Camprodon i Olot
Subdelegació del Govern a Girona. Presentació del nou Subdelegat del
Govern a Girona, Sr. Juan Manuel Sánchez-Bustamante y de la Herrán
Departament de Governació i Relacions Institucionals. Informació de la
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publicació del Reial Decret-Llei de mesures urgents contra la morositat de
les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb
problemes financers.

El Ple en queda assabentat.
3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

Núm.
Ordre Ple

Data

Assumpte

1
2
3
4
5

14/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
25/06/2013
01/07/2013

6

02/07/2013

7

02/07/2013

Sol·licitud certificat data llicència d’edificació
Sol·licitud expedició certificat urbanístic
Retornar la meitat impost de circulació per desballestament
Baixa rebut d’escombraries i realitzar nova liquidació
Atorgar llicència d’obres per substitució de les rajoles del bany al
C/ Setcases, 1
Atorgar llicència d’obres per la construcció d’un armari exterior al
veïnat de Favars, 8
Ordenar la suspensió d’una sèrie de rebuts d’IBI.

8

03/07/2013

9

03/07/2013

10
11

04/7/2013
08/07/2013

12

08/07/2013

13

09/07/2013

14

09/07/2013

15

09/07/2013

16

10/07/2013

17

10/07/2013

18

11/07/2013

19

15/07/2013

20

17/07/2013

21

19/07/2013

22

19/07/2013

23

22/07/2013

24

22/07/2013

25

22/07/2013

26

24/07/2013

Autorització per la col·locació d’uns llits elàstics per la Festa del
Roser.
Autorització per la col·locació d’un remolc per fer creps per la
Festa del Roser.
Autorització per la col·locació d’un “tiro” per la Festa del Roser
Autorització,
disposició
i
reconeixement
d’una
despesa.
Desplaçament per la revisió ITV de la màquina llevaneus.
Concórrer a la convocatòria de la subvenció pels càrrecs electes
2013
Requeriment de documentació per fer obres, tanca al jardí, al C/
Canigó, 4.
Atorgament de llicència d’obres per reparació d’humitats amb la
construcció de contra-envà amb acabat arrebossat al C/
Guardiola, 29
Atorgament de llicència d’obres per l’enderroc d’un envà interior
al C/ Guardiola, 13
Devolució aval, per les obres del Sota-coberta de la Casa de la
Vila, PUOSC 2010.
Autorització ús de la Sala Polivalent de Molló per passar-hi la nit
un esplai.
Autorització ús Sala Polivalent de Molló per passar-hi la nit un
agrupament escolta.
Autorització, disposició i reconeixement de la quota pendent amb
la Creu Roja.
Sol·licitud de documentació per l’obertura d’un snack bar i punt
d’informació a Coll d’Ares
Concessió de llicència per la col·locació d’un cartell al trencant
d’Espinavell que indiqui el Refugi dels Estudis.
Atorgament de la subvenció destinada a pares i mares, o tutors
legals, d’alumnes per al servei de la llar d’infants.
Requeriment de documentació per la tramitació de l’expedient del
Refugi dels Estudis d’Espinavell.
Autorització d’ús de la Sala Polivalent de Molló Per passar-hi la
nit una associació juvenil.
Autorització d’ús de la Sala Polivalent de Molló per fer-hi una
festa d’aniversari.
Autorització, disposició i reconeixement de l’aportació pel festival
de Música de la Vall de Camprodon 2013.
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27

25/07/2013

28

29/07/2013

29

30/07/2013

30

30/07/2013

31

31/07/2013

32

05/06/2013

33
34
35

06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013

36

06/08/2013

37

06/08/2013

38

07/08/2013

39
40
41

06/08/2013
06/08/2013
13/08/2013

42

13/08/2013

43

13/08/2013

44
45

13/08/2013
13/08/2013

46

13/08/2013

47

13/08/2013

48
49

14/08/2013
26/08/2013

50

27/08/2013

Autorització, disposició i reconeixement de les quotes d’associat
de la Creu Roja de la Vall de Camprodon.
Sol·licitud de subvenció per la Tria de Mulats 2013 a la Diputació
de Girona.
Atorgament
de
llicència
d’obres
per
pintura
interior
i
manteniment de finestres al C/ de Solà Morales, 13.
Atorgament de llicència d’obres per reformar teulada a la Plaça
Major, 13.
Atorgament de llicència d’obres per la reconstrucció de tanca de
pedra al jardí, C/ Canigó, 1
No assabentat comunicació de llicència de primera ocupació, C/
Francesc Macià, 1.
Autoritzar ús de la Sala Polivalent de fer-hi festa d’aniversari.
Requeriment de documentació per obra a la Pl. del Conflent, s/n.
Atorgament de llicència d’obres per obertura de rasa per estesa
de línia subterrània de baixa tensió, al C/ de Solà Morales, 16-18
Atorgament de llicència per reparar goteres de cobertat al C/
Guardiola, 32
Autorització ús de la Sala Polivalent de molló per passar una nit
agrupament juvenil.
Atorgament de llicència d’obres per enderroc de vivenda existent
a Veïnat de Fabert, 15.
Baixa de rebuts d’escombraries per indeguts.
Baixa padró escombraries per indeguts.
Llicència d’obres per col·locació de canals a la Pl. del Conflent,
s/n.
Llicència d’obres per col·locació de tub de drenatge al garatge al
C/ Canigó, 4
Llicència
d’obres
de
condicionament
d’antiga
sitja
com
allotjament de gossos en disseminat.
Llicència d’obres per repicar i rejuntar façanes al C/ Guardiola, 19
Requeriment de documentació per obtenció de la llicència de
primera ocupació a Francesc Macià, 1.
Assabentat activitat d’habitatge d’ús turístic a Veïnat de Fabert,
10.
Assabentat activitat d’habitatge d’ús turístic a C/ de Solà Morales,
16.
Suspensió de rebuts d’IBI fins a la resolució de recurs.
Resolució llocs de venda ambulant Fira de la Trumfa.
Aportació econòmica per la neteja i pintura del Refugi de les
Saleres de Caderget.

El Ple en queda assabentat.
4.

DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES.

Es dóna compte al ple de les relacions de factures aprovades, que van de la
18/2013 a la 27/2013.
El Ple en queda assabentat.
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5.
APROVACIÓ DEL CONVENI I DELS ESTATUTS RELATIUS A
L’AGRUPAMENT EUROPEU DE COOPERACIÓ TERRITORIAL (AECT)
“PAÍS D’ART 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.
Atès que aquest Ajuntament de Molló ja va aprovar el conveni i els Estatuts
de l’AECT del País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec
i del Ter en ocasions anteriors.
Ateses les correccions que han practicat al conveni i als estatus els ministeris
espanyol d’Hisenda i Administracions Públiques i francès d’Interior per obtenir
l’AECT.
Vista la proposta de conveni del País d’Art i d’Història, que té com a
objectius:
- Promoure la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística, i valorar el
patrimoni.
- Desenvolupar una política per :
a) Sensibilitzar els polítics, els habitants i els professionals sobre
l’arquitectura, el paisatge, i el patrimoni material i immaterial del seu
territori.
b) Iniciar als més joves en el coneixement de l’arquitectura i el patrimoni.
c) Acollir i sensibilitzar el visitant 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.
- Aprofitar 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, i la seva
arquitectura i paisatge.
Es proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Molló, en tant que
membre de l’AECT «País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes
del Tec i del Ter», que tindrà la seva seu en la municipi de Prats de Molló la
Presta (França).
Segon.- Aprovar el Conveni i els Estatuts de l’AECT «País d’Art i d’Història
Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter», que s’adjunten com a
Annex.
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Tercer.- Aprovar la participació financera de l’Ajuntament de Molló a l’AECT
«País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter»
en la forma d’una quota anual de 1,75 € per habitant.
Quart.- Designar al la Sra. Mireia Solé i Hernández, com a delegada titular, i
que representarà 1 vot a l’Assemblea d’aquest òrgan transfronterer i designar
al Sr. Josep Coma i Guitart com a delegat/da suplent.
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per signar el Conveni i els estatuts, i tots els
documents relatius a l’AECT «País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls
Catalanes del Tec i del Ter»”.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat.
6.
APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA A L'AJUNTAMENT DE MOLLÓ D'UN TRAM SOBRANT DE LA
CARRETERA GI-V-5225, DE LA C-38 A ESPINAVELL.
Vist que la Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-V-5225,
de la C-38 a Espinavell;
Atès que les obres de millora del tram de la corba del Clot de Sant Benet van
comportar l’execució d’una variant de l’antiga carretera des del punt
quilomètric PK0+800 fins el PK 0+830 i va ocasionar un tram sobrant de 932
m2, actualment en desús pel que va a la C-38.
Atès que les dues administracions estan d’acord en que el tram sobrant
s’incorpori al patrimoni de l’Ajuntament de Molló.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de cessió a l’Ajuntament d’un tram sobrant de
932 m2 de la GI-V-5225, de la C-38 a Espinavell tal i com hi consta a
l’expedient.
Segon.- Facultar l’alcalde, Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart per a la signatura
del conveni de cessió i per a l’adopció de les resolucions d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar-ho a la Diputació de Girona per a la seva deguda
constància i per a la concreció de la data de signatura del conveni que
s’aprova.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat.
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7.
RATIFICACIÓ
DE
L'ACORD
D’ADHESIÓ
A
LA
PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE LA
QUAL ÉS PRENEDORA L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM)
I CO-PRENEDORES AQUELLES ADMINISTRACIONS I/O ORGANISMES
PÚBLICS SOCIS DE L’ACM QUE S’HI ADHEREIXIN, I D'ADHESIÓ AL
SERVEI DE MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS (ACM).
Vist que l’Alcaldia en data 1-7-2013 va aprovar l’acord següent:
“...”
ATÈS
I. Que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
en sessió de 31 de Maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la
contractació duna pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i
corprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de
l'ACM que s'hi adhereixin i per la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya.
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’Agost, i
el Butlletí oficial de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel
qual es licitava el dit contracte.
III. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació
d’ofertes.
IV. Que en data 2 de Novembre de desembre es va reunir la mesa de
contractació, la qual va valorar la proposició, la qual va valorar la proposició
de la mercantil Zurich i de la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros,
S.L.
V. Vista la delegació efectuada en favor del President de l’ACM per part del
comitè executiu celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme
l’adjudicació de la licitació, s’adjudica en data 19 de novembre la dita pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin
a la mercantil Zurich i la contractació i prestació del Servei de distribució i
mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil
Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
VI. Que la contractació d’assegurances privades per part de les
administracions públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que
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disposa l’article 20, llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del sector
públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa de
contractació administrativa.
VII. Que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis establerts
a la llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del sector públic, els
reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa de contractació
administrativa.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les
parts d’acord amb els següents ACORDS:
Primer.- Que el municipi de Molló s’adhereix a pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles administracions
i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin i alhora
s’adhereix al Servei de mediació i assessorament als Municipis i ens locals de
Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la
condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos
dies comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007,
Barcelona)
Sr. Josep Coma i Guitart. Alcalde.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Ratificar l’acord d’1-07-2013 adoptat per l’Alcaldia pel qual el
municipi de Molló s’adhereix a pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i coprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin,
Segon.- Adherir-nos al Servei de mediació i assessorament als municipis i ens
locals de Catalunya de l'ACM, adjudicat a Ferrer&Ojeda.
Tercer.- Comunicar-ho a l’ACM per a la seva deguda constància.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat.
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8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL
REGLAMENT D’USOS I SERVEIS DEL REFUGI DE MUNTANYA “ELS
ESTUDIS” D’ESPINAVELL.
Vist el Reglament del Refugi d’Espinavell publicat al BOP de Girona 131 de 9
de juliol de 2013.
Vista la proposta de modificació dels preus establerts a l’article 9 que consta
a l’expedient.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del reglament de servei regulador
del refugi municipal “Els Estudis” d’Espinavell, terme municipal de Molló,
modificant el preàmbul, i els articles següents números 6, 8 i 9, que
quedarien de la forma que segueix:
“
PREÀMBUL
El municipi de Molló s'estructura en un agregat i set veïnats.
El primer veïnat fa referència al nucli d'Espinavell, enfilat a la falda del Coll Pregon, camí
natural cap a la Presta, i situat a 1.350 m d'altitud, va créixer entorn l'església de la Mare de
Déu de les Neus.
S'identifiquen clarament quatre carrers orientats als quatre punts cardinals respecte d'aquest
edifici, i que són: a migjorn el carrer d'Avall, a ponent el carrer d'Enllà, a llevant el carrer
d'Ençà, i al nord el carrer d'Amunt. Veritablement, els noms d'aquestes vies no poden ser més
geogràfics. A les faldes del poble s'estén una gran plana, denominada les Planes, on té lloc la
popular Tria de Mulats d'Espinavell (13 d'octubre).
El Refugi dels Estudis, al veïnat d’Espinavell, és una instal·lació municipal situada en un punt
estratègic de Molló.
El refugi ofereix al visitant diverses possibilitats turístiques i de lleure en un entorn privilegiat:
pernoctació, rutes en BTT i a peu.
Atesa la situació del refugi, l'Ajuntament de Molló pretén que aquesta instal·lació tingui un
paper important en la sensibilització dels visitants de la zona envers la protecció i coneixement
de l'entorn. En aquest sentit, l'Ajuntament ha cregut convenient l'aprovació d'aquesta
normativa que permeti als visitants facilitar les pràctiques del senderisme, del muntanyisme i
de l'excursionisme en general, així com també l'organització de trobades educatives, lúdiques o
festives de col·lectius en un entorn natural.
Article 6: SERVEI D'ALLOTJAMENT. La capacitat màxima d'allotjament dels refugi serà la del
nombre de llits de què disposa, independentment de l'edat dels usuaris.
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Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'una persona major d'edat que, en tot cas,
se'n farà responsable.
Els dormitoris es podran ocupar des de les 12:00 hores i s'hauran de deixar abans de les 9:00
hores del dia següent.
Article 8: RESERVES.
8.1 Normes generals per a les reserves:
Amb caràcter general, les reserves d'allotjament es faran sempre per estricte ordre de
sol·licitud i amb un màxim de dos mesos d'antelació. Les reserves es realitzaran per telèfon o
correu electrònic que ofereixi l'encarregat del refugi. La reserva s'entendrà acceptada sempre
que l'encarregat del refugi n'hagi donat el vist i plau.
8.2 Reserves especials:
Les reserves efectuades per escoles, grups excursionistes, o associacions
constituïdes, es podran realitzar amb un màxim de sis mesos d'antelació.

legalment

Article 9: PREUS PÚBLICS DEL SERVEI. El preu públic del servei serà aquell que fixi
l'Ajuntament de Molló, d’ofici o a proposta del concessionari.
Les tarifes seran les següents:
PREU
Pernocta i esmorzar
Mitja pensió
Pícnic
Lloguer tovalloles o llençols
Dutxa calenta
Lloguer de la sala polivalent amb dret a
cuina lliure i lavabo

23,00 €
38,00 €
10,00 €
3,00 €
1,00 €
5 €/hora o 50€/dia
(de 9 a 19 hores)

TARIFA
REDUÏDA
20,50 €
35,00 €

La tarifa reduïda s’aplicarà als següents col·lectius:
•
Persones que acreditin estar federades (FEEC, FEDME)
•
Persones que acreditin estar realitzant pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume
•
Persones usuàries de les activitats conveniades entre entitats de lleure o natura i el refugi.
El refugi tindrà el següent calendari:
•
Juliol i agost: obert cada dia
•
Resta de l’any: obert tots els caps de setmana i, entre setmana, a demanda.
El refugi estarà tancat els següents dies:
o
5 i 6 d’agost (Festa Major, Mare de Déu de les Neus)
o
Del 24 al 26 de desembre i el 31 de desembre
Aquestes tarifes estaran vigents fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació
expressa.
“

Segon. Sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es puguin
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat
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termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord
exprés pel Ple.
Tercer.- Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui
necessari per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat.
9. PROPOSTA PER DECLARAR LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació a proposta dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple és
l’òrgan competent per adoptar aquest acord.
Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir
amb cap dels festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril,
publicada al DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011.
Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon
diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la
Festa Major de Santa Cecília (22 de novembre).
Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Deu de les Neus (5 d’agost) i el Dia
de Sant Eduard (13 d’octubre).
Es proposa al ple, els següents acords:
Primer. Escollir els dies 14 de juliol i 24 de novembre com a festes locals pel
nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre pel nucli d’Espinavell.
Segon.- Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Ocupació
als efectes oportuns.
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat.
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10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER
AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTIVITATS DE
CARÀCTER CULTURAL I SOCIAL AL MUNICIPI, I EN ESPECIAL DE LA
TRIA DE MULATS D’ESPINAVELL.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i
l’Ajuntament de Molló per afavorir el desenvolupament de les diverses
activitats de caràcter cultural i social al municipi, i en especial de la Tria de
Mulats d’Espinavell;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni que consta a l’expedient en tots els
seus termes.
Segon.- Facultar l’alcalde president Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart tant
àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura d’aquest conveni i
per a l’adopció dels acords que siguin necessaris per a la seva execució.
Tercer.- Comunicar-ho a l’Obra Social de “la Caixa” per al seu coneixement i
a l’efecte corresponent.
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat.
11. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2013 AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s’aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals, així com la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de
l’anterior, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig
termini de l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de
l’1,7%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions
Públiques faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i
ajustaran la despesa pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici
no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
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Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat
d’aprovar un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que
aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui
exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva
aprovació i seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe
d’avaluació sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica
2/2012, corresponent a l’execució del segon trimestre del pressupost de
2013, el contingut del qual és el següent:

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para
relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final
de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
(Actualización trimestral)

Identificador

GR000
GR000b
GR000c
GR001
GR002

Concepto (Prevision de
ajuste a aplicar a los
importes de ingresos y
gastos)
Ajuste por recaudacion ingresos
Capitulo 1
Ajuste por recaudacion ingresos
Capitulo 2
Ajuste por recaudacion ingresos
Capitulo 3
(+)Ajuste por liquidacion PTE 2008
(+)Ajuste por liquidacion PTE 2009

Importe Ajuste
aplicado al
saldo
presupuestario
inicial
2013 (+/-)

Importe Ajuste
a aplicar al
saldo
presupuestario Observaciones
previsto a final
de
2013 (+/-)

-73.737,33

0,00

-154,72

0,00

-34.351,51

0,00

663,52

663,52

331,76

331,76

GR006

Intereses

0,00

0,00

GR006b

Diferencias de cambio

0,00

0,00

GR015
GR009
GR004
GR003
GR016
GR017
GR018

(+/-) Ajuste por grado de
ejecución del gasto
Inversiones realizadas por
Cuenta de la Corporación Local
(2)
Ingresos por Ventas de
Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participacion en
beneficios
Ingresos obtenidos del
presupuesto de la Union
Europea
Operaciones de permuta
financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y

118.589,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ejecucion de avales
GR012
GR013
GR014
GR008
GR008a
GR008b
GR010

Aportaciones de Capital
Asunción y cancelacion de
deudas
Gastos realizados en el ejercicio
pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago
aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociacion publico
privada (APPs)
Inversiones realizadas por la
corporación local por cuenta de
otra Administracion Publica (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GR019

Prestamos

0,00

0,00

GR99

Otros (1)

0,00

0,00

Total

Total de ajustes a Presupuesto
de la Entidad

995,28

11.341,35

F.1.1.B2 Informacion para la aplicación de la regla del Gasto
(Actualización trimestral)

Concepto
Suma de los capitulos 1
a 7 de gastos (2)
AJUSTES Calculo
empleos no financieros según
el SEC
(-) Enajenación de
terrenos y demás inversiones
reales
(+/-) Inversiones
realizadas por cuenta de la
Corporación Local (6)
(+/-) Ejecución de
Avales
(+) Aportaciones de
capital
(+/-) Asunción y
cancelación de deudas
(+/-) Gastos
realizados en el ejercicio
pendientes de aplicar al
presupuesto
(+/-) Pagos a socios
privados realizados en el
marco de las Asociaciones
público privadas
(+/-) Adquisiciones
con pago aplazado

Liquidacion
Presupuesto
Ejercicio anterior
inicial
(1)

442.165,82

402.135,07
0,00

Estimación
Liquidación
2013

Observaciones

0,00

-118.589,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(+/-) Arrendamiento
financiero

0,00

0,00

0,00

(+) Préstamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Mecanismo
extraordinario de pago
proveedores 2012
(-) Inversiones
realizadas por la Corporación
local por cuenta de otra
Administración Pública (7)
(+/-) Ajuste por grado
de ejecución del gasto
(+/-) Otros
(Especificar) (5)
Empleos no financieros
terminos SEC excepto
intereses de la deuda
(-) Pagos por
transferencias (y otras
operaciones internas) a otras
entidades que integran la
Corporacion Local (3)
(+/-) Gasto financiado con
fondos finalistas procedentes
de la Unión Europea o de
otras Administraciones
públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

283.545,44

0,00

0,00

0,00

0,00

-118.589,63

0,00
442.165,82

0,00

0,00

0,00

-19.812,00

0,00

Unión Europea

0,00

0,00

0,00

Estado

0,00

0,00

0,00

Comunidad Autonoma

0,00

0,00

0,00

Diputaciones

0,00

-19.812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras Administraciones
Publicas
(-) Transferencias por
fondos de los sistemas de
financiacion (4)
Total de Gasto computable
del ejercicio

0,00

0,00

0,00

442.165,82

263.733,44

0,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios
normativos

0

0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de
recaudación por cambios normativos (art 12.4)
Id
fila

Breve
descripción
del cambio

Importe
Importe
Norma(s)
Aplicación
Observaciones
Incr(+)/dismin(- Incr(+)/dismin(que
económica
)
)
cambian
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normativo

en Pto. incial

en Pto.
actualizado

F.3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública
2º Trimestre Ejercicio 2013
Ingreso
no
financiero

Entidad
09-17-107-AA-000
Molló

Gasto
no
financiero

180.830,79

167.161,94

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
operaciones
internas

995,28

Capac./Nec.
Financ.
Entidad

0,00

14.664,13

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
Objetivo en 2013 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación
contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado

14.664,13
0,00

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la
Corporación Local:

“ Se computa en ingresos no financieros el importe del padrón de IBI Urbana correspondiente al
primer semestre 2013 que se reconoce el derecho contable en fecha 05/07/13.”
F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto
2º Trimestre Ejercicio 2013

Entidad
09-17-107AA-000
Molló
Total de
gasto
computable

Gasto
computable
Liquid.2012
(1)

Tasa de
referencia
(2)

Aumentos/
disminuciones
(art. 12.4)
Pto. Act.2013
(3)

Límite de la
Regla Gasto
(4)

Gasto
computable
Previsión
Liquidación
2013
(5)

442.165,82

449.682,64

0,00

449.682,64

0,00

442.165,82

449.682,64

0,00

449.682,64

0,00

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable
Pto.2013" (4)-(5)
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2013 PEF vigente" y el
"Gasto computable Pto.2013" Lim. PEF-(5)
% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)

449.682,64
0,00
-1,00

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO.

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento
de objetivos Ley organica 2/2012.
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Comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que
suponen que el Presupuesto de las Entidades que forman parte del sector
Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla
el Plan Económico Financiero aprobado.
Cumple el objetivo de Regla del Gasto.

Informe de evaluación del que debe tener conocimiento el Pleno de esta
Corporación.

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la
plataforma habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació
financera amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda
i Administracions Públiques, en data 12 d’agost de 2013.
El Ple en queda assabentat.
12. MOCIONS:
12.1. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU
I DEL CONSELL D’EUROPA DE DECLARAR L’ANY 2013 COM A “ANY
EUROPEU DE LA CIUTADANIA”.
Antecedents
El 23 d’octubre de 2012, el parlament Europeu i el Consell d’Europa van
decidir declarar l’any 2013 com a “ Any Europeu de la Ciutadania” per
commemorar el 20è aniversari de la creació de la Ciutadania de la Unió
Europea del Tractat de Maastricht.
El Tractat de Maastricht va establir ara fa vint anys la ciutadania europea per
a tots els països membres de la Unió Europea. Les principals xarxes i
organitzacions de la societat civil europees han unit les seves forces i han
creat l’Aliança EYC2013 ( European Year for Citizens 2013 Alliance) per
presentar propostes destinades a situar la Ciutadania europea al cor de
l’agenda política de la UE, basant-se en l’experiència i els coneixements dels
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seus membres, les quals actuen de forma permanent a fi que els ciutadans
siguin un dels elements transversals en la presa de decisions, l’execució i
avaluació de les polítiques públiques europees, l’Aliança EYC2013 promourà
activitats encaminades a tenir un impacte en la construcció d’una Unió
Europea més assequible als ciutadans i que no es redueixi a preocupacions
purament econòmiques, sinó que faciliti diferents formes d’expressió i
mobilització d’una ciutadania activa, en un procés de la construcció de la
ciutadania de la UE que, més enllà d’un enfocament basat en els drets
individuals, abordi el sentit de pertinença, d’inclusió, com a factor de cohesió
social, dels ciutadans europeus en un futur comú .
Des dels nostres governs locals proposem, com a objectius, sensibilitzar,
estimular el debat, l’intercanvi d’informació i experiències, oferir un marc per
assumir compromisos, realitzar accions concretes, proveir d’eines per fer
transcendir els missatges de la ciutadania europea, als nostres municipis i
ciutadans.
Atès que la Declaració del Parlament i del Consell d’Europa per al 2013, de 23
d’octubre de 2012, és un document de posicionament multilateral, amb
objectius a llarg termini, i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marcs o protocols generals, recollits a
l’article 6.4 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i dels Procediment Administratiu Comú, es proposa
al ple:
ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió a la declaració del Parlament Europeu i del Consell
d’ Europa de declarar l’any 2013 com a “Any Europeu de la Ciutadania”.
Segon. Notificar la present adhesió a la Comissió Europea, Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana
de Municipis.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat

12.2. MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE
PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS (I DELS CONSELLS
COMARCALS).
EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya,
plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis
Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des
dels anys 80.
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En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la
ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat
constitueix un atac frontal a la garantia dels drets individuals i col·lectius
aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa un
retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant
en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació
democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de
reforma de l’administració local, l’Ajuntament de Molló mostra la seva
preocupació per les greus conseqüències que comportaria per la dignitat de
les persones, la convivència cívica i la pau social el desmantellament del
model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones,
especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a
òrgans gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a
20.000 habitants.
Es proposa al Ple:
Primer.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest
avantprojecte, l’Ajuntament de Molló demana al Govern de la Generalitat a
que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de
Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent
a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a
les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels
serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual
justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat
establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
Segon.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del
Govern espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Molló
insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a
fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori.
Tercer. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat
13. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
14. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
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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, data i hora,
dalt consignats.
El secretari,
Alcalde

Vist i plau,

Signature Not
Verified
Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Josep
Coma Guitart
Data :2013.11.11
18:26:07 CET
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