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A N Y  2 0 1 1 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Núm.: 8/2011 

Caràcter: Ordinària 

Dia:  15 de juliol de 2011 

Inici: 21:00 hores 

Acabament: 21:45 hores 

Lloc: Sala de Plens 

 
 
 
ASSISTENTS:    
     

L’alcalde Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart          

Els/Les regidors/res Lluís Pairó Carola 

Jordi Aspar Bas 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 

Elena Llongarriu Guillamet 

Pere Suñer Vilanova 

 

EXCUSA: La regidora Sra. Mireia Solé Hernández 

 

 

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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Correspondència i despatx oficial. 

3. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 

4. Donar compte de les factures aprovades. 

5. Dedicació i remuneracions de càrrecs, indemnitzacions i assignació per assistència a les 

sessions plenàries. 

6. Proposta de festes locals pel 2012 

7. Precs, preguntes i mocions. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El ple aprova, per majoria absoluta, l’acta de la sessió anterior de 17 de juny de 2011. 

 

Votacions 

 

Tots els presents voten a favor. 

 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL. 
 
S’assabenta al ple de la correspondència més rellevant: 

 
- Departament de Governació i Relacions institucionals,  12/07/2011; Ampliació del termini per 

adjudicar PUOSC 2010, i possibilitat de canviar-lo. 

- Joan Pastoret Ventulà, 12/07/2011; renuncia a la subvenció atorgada per millora de 

l’electrificació rural al veïnat de Ginestosa de Molló. 

- Diputació de Girona, 06/07/2011; Concessió de 500 euros pel projecte del Tècnic compartit 

2010/2011. 

 

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia: 

 
Núm. 
Ordre 

Data Assumpte 

 

1 20/05/2011 Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació voluntària del Pla 

Parcial Can Gassiot.  

2 28/05/2011 Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació corresponent a les 

despeses de la finalització de l’obra de reordenació urbana del 

passeig del Ramal d’Entrada de Molló. 

3 31/05/2011 Atorgar un incentiu de productivitat al Sr. Pere Vilarrodà i Torrent. 

4 08/06/2011 Aprovació de l’expedient de generació de crèdits. En concepte 

d’ingrés per les transferències corrents de la Diputació de Girona i 

en concepte de despeses per els treballs d’enjardinament. 

5 17/06/2011 Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació del procediment de 

revocació de la compensació econòmica per abonar retribucions a 

determinats càrrecs electes locals. 

6 21/06/2011 Autorització de l’ús d’equipaments públics municipals a la Sra. 

Montserrat Fossas i Colomer, en representació de la Mancomunitat 

de la Vall de Camprodon, per a la realització d’una trobada de 

tècnics del País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i 

del Ter. 

 
 
4. DONAR COMPTE DE LES FACTURES APROVADES. 
 
S’assabenta al ple de les factures aprovades, les quals comprenen les relacions de  la número 51 

de l’any 2010 i les números 1 a 13 de 2011.  
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5. DEDICACIÓ I REMUNERACIONS DE CÀRRECS, INDEMNITZACIONS I 
ASSIGNACIÓ PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS PLENÀRIES 
 

Atès que correspon al ple de la corporació la designació dels càrrecs que es podran exercir en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, i de la determinació de les indemnitzacions que hagin de 

correspondre als regidors amb major dedicació, com a conseqüència de l’exercici d’encàrrecs de 

gestió de competències municipals, ja siguin pròpies de l’alcaldia o plenàries, així com de les 

dietes i desplaçaments que corresponguin i de les assistències a les sessions plenàries, d’acord 

amb l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local i de l’article 13 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords: 

 

PRIMER. S’exercirà en règim de dedicació parcial, en un percentatge corresponent al 75% de la 

jornada laboral, el càrrec d’alcalde de la corporació, el qual tindrà una retribució bruta mensual 

de 774,92 € per dotze pagues, amb data d’efectes 1 de juliol de 2011. 

 

SEGON. El règim de dietes, locomocions i assistència a sessions plenàries serà l’establert a les 

Bases d’execució del pressupost del 2011. 

 

Votacions 

 

Tots els presents voten a favor. 

 

6.  PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2012 
 

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. 

 

El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords: 

 

PRIMER. Escollir els dies 9 de juliol i 26 de novembre com a  proposta de les festes locals per 

l’any 2012 pel nucli de Molló i els dies 6 d’agost i el 13 d’octubre pel veïnat d’Espinavell. 

 

SEGON. Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes 

oportuns. 

 
Votacions 

 

Tots els presents voten a favor. 
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7. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS. 
 
No n’hi ha. 

 

 

No havent-hi més assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, essent les 21:45 hores; i de la qual, com 

a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistiplau, 

Josep Coma i Guitart     Ignasi Planas i Corominas 

Alcalde      Secretari – SAT a municipis 

 

 

 

 

 

 
 


