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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament  
 
Núm.: 3 
Caràcter: ordinari 
Dia: 6 de maig de 2016 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:15 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Pere Suñer i Vilanova 

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet  
Sra. Carme Serra Casamitjasa  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sr. Jordi Aspar i Bas 

 
Excusa:    Sra. Mireia Solé i Hernández  
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques 
necessàries de Secretaria. 
 
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix 
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte 
de tractar els punts inclosos al següent: 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Correspondència. 
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia. 
4. Ratificar el Decret d’Alcaldia d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA 
ENERGIA SAU 

5. Ratificar el Decret d'Alcaldia d'aprovació d'un conveni entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l'Ajuntament de Molló sobre un procés de compra agregada de 
serveis de manteniment informàtic, implementació de l'administració electrònica i 
serveis del Consorci AOC. 

6. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
7. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2017-2019 
8. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del Pressupost 2016 

corresponent al 1r. trimestre del 2016 al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 

9. Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r. Trimestre de 2016 
10. Donar compte del model de recollida de residus de cada municipi que es preveurà 

en el nou concurs del Consell Comarcal del Ripollès. 
11. Aprovació de la modificació del nomenclàtor municipal, en relació a l’alta de 

diverses finques corresponents als carrers del Ritort, del Ter, del Tec, de Francesc 
Macià i de La Retirada, al veïnat de Favars de Molló. 

12. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Molló als acords marc del servei 
d’assegurances de l’ACM i el servei de mediació d’assegurances del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local i l’ACM. 
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13. Aprovació del Codi d’Ètica i Bon Govern de la Corporació. 
14. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

l’Ajuntament de Molló per a la contribució al cofinançament del Servei de 
Joventut Comarcal. 

15. Aprovació del conveni de gestió de desfibril·ladors entre Dipsalut i l’Ajuntament 
de Molló. 

16. Aprovació del conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i 
l'Ajuntament de Molló per a fer publicitat i difusió d'activitats municipals en els 
mitjans del grup. 

17. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats: 
17.1.Moció de la Diputació de Girona de suport als ajuntaments investigats per 
l’Audiència Nacional i al Dret a Decidir.  

18. Assumptes urgents 
19. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta número 2, de 4 de març de 2016. 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim ple: 
 
Data Resum 
04/04/2016 Departament de Territori i Sostenibilitat. Acord de la Comissió de Preus de Catalunya sobre 

la proposta de la representant del Departament d’Economia i Coneixement en la Comissió 
de Preus de Catalunya referent a l’informe municipal 

06/04/2016 Centre de la Propietat Forestal. Informe de proposta d’ampliació de termini de vigència 
amb actuacions pendents d’executar del Ple tècnic de gestió i millora forestal a la finca El 
Carol. 

07/04/2016 Consellera de Governació Administracions Públiques i Habitatge. Model d’expedient 
municipal relatiu a la cessió obligatòria temporal d’habitatges buits 

11/04/2016 Fundació Televall. Informen que l’empresa es troba en concurs voluntari de creditors. 
11/04/2016 Departament d’Interior. Jornada de formació dimarts 26 d’abril per reprogramar les 

emissores RESCAT. 
22/04/2016 Agència Catalana de l’Aigua. Proposta per reprendre xerrades vinculades a la gestió de 

l’aigua (factura, estalvi, bones pràctiques de sanejament) 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 25/02/2016 Sol·licitud de subvenció per la Fira de Trumfa 2016 a la Diputació de Girona. 
2 29/02/2016 Correcció d’error decret de baixa de rebut d’aigua i nova liquidació per fuita al C/ 

Freixenet, 5 de Molló. 
3 29/02/2016 Correcció d’error decret de baixa de rebut d’aigua i nova liquidació per fuita al C/ 

Setcases, 1 de Molló 
4 01/03/2016 Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques 
5 01/03/2016 D’atorgament de llicència d’obres al C/ de les Marrades, 1, per construcció d’un 
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armari de comptadors. 
6 02/03/2016 D’obertura el període de sol·licitud per a portar bestiar als comunals de la 

Muntanya de Molló (CUP 60) anualitat 2016 
7 02/03/2016 Liquidació taxa expedició de certificat urbanístic. 
8 03/03/2016 De contractació de servei de jardineria de l’entorn de l’Església de Santa Cecília, 

anualitat 2016. 
9 03/03/2016 De contractació de servei de jardineria (poda) de diversos sectors del municipi de 

Molló, anualitat 2016. 
10 03/03/2016 De contractació del servei de jardineria de plantació de flor de temporada de 

diversos sectors del municipi de Molló, anualitat 2016. 
11 04/03/2016 D’atorgament de llicència d’obres al Veïnat de Favars, 2 de Molló, per coronament 

de mur. 
12 08/03/2016 De requeriment de documentació i esmena de deficiències a l’activitat situada al 

veïnat de Ginestosa, 3. 
13 09/03/2016 D’adhesió al Pla Agrupat de Formació continua de l’ACM.  
14 09/03/2016 D’inici d’expedient i aprovació de les bases per a la contractació d’un treballador/a 

per a dur a terme tasques de peó de la brigada municipal. 
15 09/03/2016 De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al suport a l’acció de 

promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva. 
16 10/03/2016 D’aprovació del pla pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2017-2019) 
17 11/03/2016 De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria 

forestal per a l’execució de l’arranjament de 1.250 m. de filat a la Muntanya de 
Molló, entre Puig Moscós i Puig Sistra 

18 11/03/2016 De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en camins rurals 
i matèria forestal, per dur a terme la sega de vegetació herbàcia d’un metre 
d’amplada a diversos camins municipals. 

19 11/03/2016 D’aprovació del pagament de la quota BTT 2016 del Consorci de Ripollès 
Desenvolupament. 

20 15/03/2016 D’autorització d’ús de la Sala polivalent per trobada de meditació al juliol de 2016. 
21 18/03/2016 De baixa definitiva d’un vehicle (motocicleta). 
22 22/03/2016 D’assabentat de la realització de la 2a Marxa del Parc Natural de les capçaleres del 

Ter i del Freser 
23 22/03/2016 D’autorització d’ús de la sala de Ball per fer-hi classes de ioga. 
24 23/03/2016 De nomenament del tribunal del procés de selecció de peó de brigada municipal. 
25 24/03/2016 De pagament corresponent a la resta de la paga extraordinària del mes de 

desembre de 2012. 
26 24/03/2016 D’atorgament de subvenció per organització de la 2a Marxa del Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser. 
27 24/03/2016 De sol·licitud de subvenció per la Tria de Mulats 2016 a la Diputació de Girona. 
28 05/04/2016 D’autorització de pas de la prova esportiva BTT Isard Atac pel terme municipal de 

Molló. 
29 05/04/2016 D’atorgament de llicència d’obres majors per la construcció d’habitatge unifamiliar 

aïllat al C/ del Ter, 1, per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat. 
30 06/04/2016 De sol·licitud de subvenció per l’adopció de mesures de reducció del consum 

energètic de l’enllumenat públic del nucli de Molló, en el marc d’eficiència 
energètica. 

31 07/04/2016 Sobre resolució definitiva d’admesos i exclosos en el procés de contractació d’un 
treballador/a com a peó de brigada municipal. 

32 08/04/2016 De comunicació de canvi de titularitat activitat de carnisseria no sotmesa al règim 
d’intervenció integral de l’Administració Ambiental. 

33 08/04/2016 D’atorgament de llicència de divisió horitzontal al veïnat de Ginestosa, 19 de Molló. 
34 11/04/2016 De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al foment de projectes i 

actuacions culturals d’interès públic local. 
35 12/04/2014 D’autorització d’ús del Centre Social Migjorn per fer classes de ioga. 
36 15/04/2016 D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Ginestosa, 17 de Molló per reparació 

de teulada. 
37 15/04/2016 De sol·licitud de documentació per tornar l’aval i la fiança de gestió de residus a les 

obres realitzades a la Ctra. de França, 1 del veïnat de Can Solà. 
38 16/04/2016 D’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Molló i el CCR per a la contractació 

agregada del manteniment informàtic i de la implantació de l’Administració 
electrònica i serveis del Consorci AOC. 

39 16/04/2016 Sobre aclariments en relació a la instal·lació d’un armari de comptador de llum al 
carrer de les Marrades, 1 de Molló i requeriment a la companyia elèctrica sobre la 
comunicació de la finalització de les obres. 

40 18/04/2016 De baixa definitiva d’un vehicle. 
41 22/04/2016 D’aprovació de l’aportació econòmica a l’AECT del País d’Art i Història transfronterer 

de les Valls Catalanes del Tec i del Ter anualitat 2016 
42 22/04/2016 D’assabentat d’avituallament a Coll d’Ares en el marc de l’activitat ciclista Pirinexus 

360 Challenge. 
43 25/04/2016 De contractació d’un peó de brigada municipal per concurs de valoració de mèrits. 
44 27/04/2016 D’incoació de procés per a contractació d’una persona responsable de la piscina 
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municipal de Molló, estiu 2016. 
45 27/04/2016 D’aportació econòmica a l’Associació per les Noves Tecnologies de la Comunicació a 

la Vall del Ritort pel foment de les noves tecnologies al municipi. 
46 28/04/2016 Ús equipaments públics municipals per fer classe de ioga oberta a tot el poble el 

dia 30 d’abril de 2016. 
47 29/04/2016 De requeriment de documentació per actualització de la llicència d’activitats a la 

Carretera de França, 12, de Molló. 
48 29/04/2016 D’expedició de certificat de Secretaria. 
49 29/04/2016 D’atorgament de llicència d’obres al Veïnat de Ginestosa, 28, per construcció d’un 

magatzem agrícola. 
50 29/04/2016 De sol·licitud a la Diputació de Girona de subvenció que concedeix la Diputació de 

Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, a presentar a la 
convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 
del FEDER) per la “Renovació de l’enllumenat d’Espinavell”. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’ADHESIÓ A LA TERCERA 
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU.  
 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret d’Alcaldia que es transcriu a continuació: 
 
DECRET D’ALCALDIA D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU. Expedient 97/2016 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu 
en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins 
el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d´energia    Terme de potència   

Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU. 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
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incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de 
l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va 
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena 
del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa 
a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el 
període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del 
contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts 
del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes 
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Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions 
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de 
l’Ajuntament. 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,  
 
Resolc, 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Molló s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de 
l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 

Terme d´energia  Terme de potència 

Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat. 
 
Cinquè.- Ratificar aquest decret en el proper ple que es celebri 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
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5. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA 
CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC I DE 
L’IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL 
CONSORCI AOC  
 
Es proposa al Ple la ratificació del decret d’alcaldia que es transcriu a continuació: 
 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC I DE L’IMPLANTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC. 
Expedient 333/2015 
 
Atès que l’Ajuntament de Molló va manifestar en data 9-11-2015 l’interès en formar 
part de la contractació agregada del manteniment informàtic, implantació de 
l’Administració Electrònica i serveis del Consorci AOC a l’Ajuntament de Molló, sempre 
que abans s’informés del preu dels serveis que es volen contractar. 
 
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès de 6-04-2016 sobre aprovació del 
conveni per a la contractació agregada del manteniment informàtic, implantació de 
l’Administració Electrònica i serveis del Consorci AOC entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i diversos ajuntaments de la comarca, entre els qual el nostre. 
 
En exercici de les facultats que atorga a l’Alcaldia la legislació vigent, 
 
Resolc: 
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès 
per a la contractació agregada del manteniment informàtic, implantació de 
l’Administració Electrònica i serveis del Consorci AOC, que consta i forma part de 
l’expedient 333/2015. 
 
2. Prendre el compromís de dotar pressupostàriament la quantitat de 
1.887,60€/anuals pels exercicis de 2016-2017-2018 pel concepte corresponent a 
l’objecte del conveni. 
 
3. Ratificar aquesta resolució a la propera sessió del Ple que se celebri. 
 
4. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent. 
 
5. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia dels convenis, perquè 
en tinguin constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dóna compte de les relacions de factures de la 3 a la 9 del 2016 aprovades des de 
la darrera sessió plenària. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI 2017-2019 
 
Es fa saber que per Decret d’Alcaldia de 10 de març de 2016 es va aprovar el Pla 
Pressupostari a Mig Termini en els termes següents: 
 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 
(EXERCICIS ECONÒMICS 2017– 2019). Exped. 106/2016 
 
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han 
de tenir en compte en l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que 
sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: 
equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i regla de la despesa. 
 
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit 
màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
la regla de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus 
Pressupostos. 
 
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, 
compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels 
Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea. 
 
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de 
desembre, de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les 
administracions públiques a elaborar un pla pressupostari a mig termini que 
comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de 
despesa. 
 
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la 
obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits 
a l’article 29 de la Llei esmentada.  I segons la “Guia para la elaboración de Planes 
Presupuestarios a Medio Plazo 2016-2018 de Entidades Locales” publicada pel 
MINHAP, la tramesa d’aquest pla caldrà fer-se abans del 23 de març d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 3 de març de 2016, on s’informa que, 
d’acord amb la guia publicada a la pàgina web de coordinació financera amb entitats 
locals “Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2017-2019 de Entidades Locales” pel 
què fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa 
computable, aquesta no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a 
mitjà termini de l’economia espanyola, el qual es va xifrar en els límits màxims 
següents: 
 
2016 2017 2018 2019 
1,8 2,2 2,6 2,6 

 
Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que informa a aquesta alcaldia quins 
són els límits de despesa computable màxims són d’aplicació durant els anys 2017, 
2018 i 2019, i que proposa l’aprovació del pla pressupostari pel període comprès 
entre els anys 2017 i 2019; 
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Així mateix i vist  el resum del pla pressupostari, a nivell de capítols d’ingressos i 
despeses, següent: 
 

PLA PRESSUPOSTARI 2017-2019 

  
INGRESSOS  
  

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 2016 2017 2018 2019 
 
A. OPERACIONS CORRENTS     

1 IMPOSTOS DIRECTES 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 119.660,00 120.000,00 121.000,00 122.600,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123.000,00 125.000,00 127.000,00 128.500,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
      

 
INGRESSOS OPERACIONS 
CORRENTS: 491.760,00 494.100,00 497.100,00 500.200,00 

      

B. OPERACIONS DE CAPITAL     

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
      

 INGRESSOS OPERACIONS CAPITAL 25.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
      

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

  INGRESSOS FINANCERS: 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

 TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . .  517.260,00 514.100,00 517.100,00 520.200,00 
      

     DESPESES   
      

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 2016 2017 2018 2019 
 
A. OPERACIONS CORRENTS     

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 111.980,00 111.500,00 112.600,00 113.700,00 

2 
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 265.060,00 266.600,00 267.500,00 268.500,00 

3 DESPESES FINANCERES 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 75.300,00 76.000,00 76.500,00 77.000,00 
      

 
TOTAL DESPESES OPERACIONS 
CORRENTS: 454.940,00 456.100,00 458.600,00 461.200,00 

B. OPERACIONS DE CAPITAL  I  FINANCERES     

6 INVERSIONS REALS 35.320,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

 
TOTAL DESPESES OPERACIONS DE 
CAPITAL: 35.320,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

 TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 490.260,00 492.100,00 494.600,00 497.200,00 

C. DESPESES FINANCERES     

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 27.000,00 22.000,00 22.500,00 23.000,00 

 TOTAL DESPESES FINANCERES 27.000,00 22.000,00 22.500,00 23.000,00 

 TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . .  517.260,00 514.100,00 517.100,00 520.200,00 
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CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE 
FINANÇAMENT 27.000,00 22.000,00 22.500,00 23.000,00 

 
Resolc: 
 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al trienni 2017 – 2019, en el 
qual s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys. 
 
Segon.  Trametre el pla aprovat al Ministeri d’Hisenda i AAPP, abans del 14 de març, a 
través de la plataforma habilitada dins la web de coordinació financera amb les 
entitats locals. 
 
Tercer.  Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera 
sessió que se celebri. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
8. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 1ER. 
TRIMESTRE DEL 2016 AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 
 
Es fa saber que  en data 28-04-2016 es va trametre al MINHAP la informació del 1r. 
trimestre de 2016 referent a: 
 
Recaptació i Calendari de Tresoreria: 
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Deute viu actual: 

 
 
Perfil de venciment del deute a 10 anys: 

 
 
La qual cosa es posa en coneixement del Ple. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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9. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R. TRIMESTRE DEL 
2016. 
 
Es fa saber que  en data 28-04-2016 es va trametre al MINHAP la informació del PMP 
del 1r. trimestre de 2016 següent: 
 

Ratio operacions pagades: -17,62 
Import pagaments realitzats: 72.676,16 € 
Ratio operacions pendent: 22,87 
Import pagaments pendents: 1.942,39 € 
PMP: -16,57 
 
PMP Global: 
Import pagaments realitzats: 72.676,16 € 
Import pagaments pendents: 1.942,39 € 
PMP: -16,57 

 
La qual cosa es posa en coneixement del Ple. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
10. DONAR COMPTE DEL MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE CADA 
MUNICIPI QUE ES PREVEURÀ EN EL NOU CONCURS DEL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS. 
 
Es fa saber que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès de 15 de març de 2016 va 
aprovar l’acord següent: 
 
“...” 
15. Aprovació del model de recollida de residus de cada municipi que es 
preveurà en el nou concurs 
 
Antecedents 
 
1.- La totalitat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell 
Comarcal la competència per a la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió 
del corresponent servei, així com el servei de deixalleria. El Ple del Consell Comarcal 
del Ripollès, en la seva sessió de data 8 de setembre de 1998 va acceptar aquesta 
delegació i va aprovar la minuta dels corresponents convenis de delegació. 
 
2.- En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2002 i per 
un termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure el contracte de 
concessió del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions 
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l’article10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el 
contracte serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim de 
2 anys. Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, 
podrà prorrogar-se la concessió fins a dos anys més, sen perjudici d’allò que resulti 
del principi d’equilibri financer del contracte. Així mateix serà obligatòria per al 
contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova 
adjudicació del servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves 
pròrrogues. 
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Aquest contracte finalitza la seva vigència, sense possibilitat de nova pròrroga, el dia 
1 d’octubre de 2016, per la qual cosa esdevé necessari instar el nou procediment de 
contractació del servei i que cada municipi determini de manera definitiva el model de 
recollida de residus que vol que el nou concurs contempli. També esdevé necessari 
que cada municipi determini si vol o no disposar del servei de deixalleria. 
 
3.-El Consell comarcal va trametre a tots els ajuntaments de la comarca un escrit de 
17 de novembre de 2015, en el qual els requeria per tal que, com a mínim en data 15 
de desembre de 2015, comuniquessin si volien modificar el model actual e recollida 
de residus de seu municipi. 
 
4.- El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 23 de febrer de 2016, va 
dictaminar  favorablement el model de recollida de cada municipi que el nou 
contracte de recollida i tractament de residus ha de preveure, i que es detallava en 
document annex, formant part integrant d’aquell acord. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió el 
Ple, per unanimitat, aprova els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el model de recollida de cada municipi que el nou contracte de 
recollida i tractament de residus ha de preveure, i que es detalla en document annex. 
Aquell annex forma part integrant d’aquest acord. 
No obstant això, el model concret de recollida aprovat per cada municipi resta 
subjecte a la seva viabilitat tècnica i a què permeti garantir l’obligat equilibri 
econòmic del concurs. 
 
Segon.- Comunicar aquest dictamen a tots els municipis de la comarca i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
“...” 
 
La qual cosa es posa en coneixement del Ple. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL NOMENCLÀTOR MUNICIPAL, EN 
RELACIÓ A L’ALTA DE DIVERSES FINQUES CORRESPONENTS ALS CARRERS 
DEL RITORT, DEL TER, DEL TEC, DE FRANCESC MACIÀ I DE LA RETIRADA, AL 
VEÏNAT DE FAVARS DE MOLLÓ. 
 
L’Ajuntament de Molló ha de dur a terme l'alta de diverses finques corresponents als carrers 
del Ritort, Ter, Tec, Francesc Macià i de La Retirada, corresponents al Pla Parcial de Can 
Gassiot II, al veïnat de Favars de Molló. 
 
Atès que en data 30-06-2015, Secretaria va emetre informe en relació amb la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir: 
 
L’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol relatiu a 
la comprovació i control de padró municipal, disposa que:  
 
«Els Ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques i 
la numeració dels edificis, i n’informaran a totes les Administracions Públiques interessades. 
També han de mantenir la cartografia corresponent o, si no n’hi ha, referència precisa de les 
adreces postals». 
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Amb això es té en compte la importància que la nomenclatura i retolació de les vies 
públiques i la numeració d’edificis té per al padró municipal de veïns, i per tant, per a la 
formació del cens electoral. A més, dóna seguretat i agilitat en la localització d’immobles en 
el terme municipal, el que serveix per a múltiples actes de la vida ciutadana (prestació de 
serveis, tràfic jurídic d’immobles, etc.). 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 
— L’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 
— La Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions tècniques sobre 
la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants. 
 
Atès que un cop finalitzat l’expedient  es procedirà a la notificació de l’Acord a les 
Administracions interessades i a la resta d’Entitats afectades. En particular, serà necessari 
comunicar la nominació o renominació del carrer a la Delegació Provincial d’Estadística, al 
Cadastre, al Registre de la Propietat i a Correus. 
 
Vista la documentació tècnica que consta a l’expedient. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient d’actualització del nomenclàtor oficial, amb l'alta de noves finques 
(numeració de les vies i habitatges) de diversos carrers corresponents al desenvolupament 
del Pla Parcial Can Gassiot II tal i com hi consten a l’expedient elaborat per l’Ajuntament, i 
que en resum és: 
 
a) Es donen d'alta les finques: 
 
Carrer del Ritort, 1A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 1B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 1C – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 2A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 2B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 2C – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 3A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 3B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 3B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 4A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 4B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 4C – Veïnat de Favars 
Carrer del Ritort, 4D – Veïnat de Favars 
 
Carrer del Ter, 1A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 1B– Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 2A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 2B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 3A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 3B – Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 4A – Veïnat de Favars 
Carrer del Ter, 4B – Veïnat de Favars 
 
Carrer del Tec, 1A – Veïnat de Favars 
Carrer del Tec, 1B – Veïnat de Favars 
Carrer del Tec, 2A – Veïnat de Favars 
Carrer del Tec, 2B – Veïnat de Favars 
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Carrer de Francesc Macià, 1A – Veïnat de Favars 
Carrer de Francesc Macià, 1B – Veïnat de Favars 
Carrer de Francesc Macià, 2A – Veïnat de Favars 
Carrer de Francesc Macià, 2B – Veïnat de Favars 
Carrer de Francesc Macià, 3A – Veïnat de Favars 
Carrer de Francesc Macià, 3B – Veïnat de Favars 
 
Carrer de La Retirada, 1A – Veïnat de Favars 
Carrer de La Retirada, 1B – Veïnat de Favars 
Carrer de La Retirada, 2A – Veïnat de Favars 
Carrer de La Retirada, 2B – Veïnat de Favars 
Carrer de La Retirada, 3A – Veïnat de Favars 
Carrer de La Retirada, 3C – Veïnat de Favars 
 
En cas de que un únic habitatge ocupi dues d’aquestes finques es podrà eliminar la lletra i 
deixar només el número (per exemple: finca Carrer del Ter, 1A – Veïnat de Favars i finca 
Carrer del Ter, 1B– Veïnat de Favars, donarà com a adreça Carrer del Ter, 1.) 
 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública, al BOP de Girona, pàgina Web municipal i tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, i a un diari de difusió al municipi, durant el termini de 30 dies 
hàbils, per tal que tothom pugui consultar-ho i presentar al·legacions i suggeriments que 
consideri pertinents. En cas que no es presentin al·legacions quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat d'un nou acord. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
12. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ D’ADHESIÓ ALS 
ACORDS MARC DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL 
SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) DEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) 
 
ATÈS 
 
LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES 
 
I. Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar 

l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de 
Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor 
el Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles 
administracions i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
 

II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 
2015, i el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer 
públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte. 
 

III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar 
les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va 
traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons: 
 

• Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

• Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 
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• Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España 
• Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España 
• Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 

favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
• Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 

Sucursal en España 
 

IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els 
lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració 
exposada al punt anterior. 
 

V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions 
públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació . 
 

VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de 
contractació. 
 
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ 
 

VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en 
sessió de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació 
i prestació del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació 
i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya. 
 

VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el 
Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els 
interessants pogueren presentar les seves proposicions. 
 

IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
 

X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa 
de contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la 
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació. 
 

XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a 
l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc 
del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen 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, SL 
 

XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text 
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Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de 
contractació. 
 

XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les 
parts d’acord amb les següents. 

 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Molló, s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) 
adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de 
Mediador de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Que  l’Ajuntament de Molló, s’adhereix a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 
contracta les Pòlisses que a continuació:  
 

20. Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 737,60 euros. 

21. Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich 
Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 975 euros. 

22. Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor 
de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 
935,20 euros i amb una suma assegurada de 1.000.000 €. 

23. Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España, per un import de 318,45 euros. 

 
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció 
per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda 
(C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona). 
 
Cinquè.- Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s’han 
d’anul·lar en temps i forma les pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a 
Ferrer&Ojeda perquè pugui anul·lar els contractes o pòlisses actuals amb les 
companyies asseguradores.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL CODI D’ÈTICA I BON GOVERN DE LA CORPORACIÓ. 
 
L’actual context de crisi econòmica ha posat en qüestió no només el paper de les 
administracions en la societat actual, sinó fins i tot la seva manera d’actuar i 
funcionar. Ha accentuat les debilitats i les amenaces de les seves organitzacions i de 
forma molt especial de les administracions locals, però també ha obert les portes a 
noves oportunitats per millorar, si bé es fa necessari un esforç per treballar amb més 
rigor, diligència i integritat. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Molló la incorporació de la Responsabilitat Social com 
a eina estratègica en la seva gestió així com desplegar una administració accessible i 
propera a la ciutadania, de qualitat, eficient i basada en la transparència. 
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Atesa la voluntat de tots els membres de l’Ajuntament de fer pales un compromís 
d’anar més enllà de la legislació vigent pel que fa a l’establiment de pautes que 
fonamentin una cultura ètica dins la corporació; 
 
Atès que els principals valors que han de guiar aquesta Administració són: la 
responsabilitat, la transparència, el respecte, la professionalitat, l’honestedat, el 
compromís, el treball en equip, la credibilitat, l’eficiència i la qualitat.  
 
Amb tot, el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament constitueix una etapa més de la 
voluntat d’aquesta Administració de treballar per una millor gestió municipal, tot 
reforçant el seu compromís amb la ciutadania i amb l’entorn.  
 
Atès que aquest codi estableix no solament les pautes i els principis que l’Ajuntament 
i tots els seus ens, entitats, organismes i empreses dependents han de respectar, 
sinó també per a la creació de la comissió de seguiment del compliment d’aquest 
codi.  
 
En exercici del que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases de Règim Local pel que fa a la potestat d’autoorganització,  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
1. Aprovar el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Molló i de tots els seus 
ens, entitats, organismes i empreses dependents, segons el text que s’adjunta.  
 
2. Garantir-ne el seu desplegament de forma immediata.  
 
3. Fer la màxima difusió d’aquest codi a les diferents oficines, serveis i departaments 
municipals, tot el personal de l’organització i la ciutadania en general. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A LA 
CONTRIBUCIÓ DEL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL 
 
Vista la minuta del conveni, que consta a l’expedient 160/2016, de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Molló per a la contribució al cofinançament del servei de joventut 
comarcal, i pel fet de disposar d’un tècnic compartit entre uns quants municipis per 
tal d’afavorir i implementar les polítiques de joventut. 
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient. 
 
Ateses les competències del Ple de l’ajuntament en matèria d’aprovació de convenis 
de col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló 
per a la contribució al cofinançament del Servei de Joventut Comarcal. 
 
2. Facultar tan àmpliament a l’alcalde com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
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3.Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Intervenció d’aquest 
Ajuntament. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
15. APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DE DESFIBRIL·LADORS ENTRE 
DIPSALUT I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ. 
 
Vist que Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de 
promoció de la Salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”. 
 
Atès que el Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils 
per tota la demarcació de Girona. 
 
Atès que Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: 
Les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de 
mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats 
per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels 
casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si s’efectua la 
desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per 
fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen dràsticament les 
possibilitats de supervivència. 
 
Atès que els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells 
sanitaris i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i 
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient 
que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut 
de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell. 
 
Atès que Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la 
implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació. 
 
Atès que Dipsalut i l’Ajuntament de Molló van signar en data 4/26/2012 el conveni de 
cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 1 desfibril·lador fix. 
 
Vist el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Molló que 
consta a l’expedient 159/2016. 
 
Es proposa al Ple: 
 
1. Aprovar el conveni entre Dipsalut i l’ajuntament de Molló de gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors. 
 
2. Facultar tan àmpliament a l’alcalde com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
3. Comunicar aquest acord a Dipsalut. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
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16. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE HERMES 
COMUNICACIONS SA I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A FER PUBLICITAT I 
DIFUSIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DEL GRUP 
 
Vist que l’Ajuntament de Molló té interès que les seves activitats i les dels seus 
ciutadans tinguin presència en els diferents mitjans del Grup Hermes i en poder 
gaudir dels avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats 
són capitals”, clarament orientat a posar en valor els municipis i el municipalisme 
 
Atès que Hermes inclou en aquest nou projecte la possibilitat, segons les necessitats 
de l’Ajuntament, de fer la comunicació sobre tots els productes del grup i els 
associats: els diaris El Punt Avui i L’Esportiu, els suplements Presència, L’Econòmic i 
Cultura; el mensual Catalonia Today; les webs de tots ells i el grup d’emissores de 
TDT que integren El Punt Avui Televisió. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de 
Molló, segons consta a l’expedient 167/2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar el conveni entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de Molló. 
 
2. Facultar tan àmpliament a l’alcalde com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
3. Comunicar aquest acord a Hermes Comunicacions SA i a la Intervenció d’aquesta 
Corporació. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
17. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS 
 
Vista la moció de la Diputació de Girona següent: 
 
“...” 
17.1. MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS 
INVESTIGATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR. 
 
Vista la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona que segueix: 
 
PLE82/000010/2016-JP; Proposta. Moció del grup de la CUP de suport als 
ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a Decidir. 
 
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, 
que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En 
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel 
seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat 
doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per 
tant com a subjecte indiscutible de dret. 
 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els 
darrers anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de 
forma majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així 
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com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de 
Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de 
gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i 
jurídic sobirà. 
 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament 
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta 
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) 
ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, 
una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se 
amb llibertat. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir 
vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores 
dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat 
Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport 
a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com 
De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 
constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Secretari 
Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com 
que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la 
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no 
només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, 
Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el 
responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal 
que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal 
que li aportin tota mena d’informació. 
 
En relació amb els antecedents exposats la corporació ACORDA: 
 
Primer. Mostrar el rebuig de la Diputació de Girona als requeriments enviats per 
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans 
per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el 
dret fonamental a la lliure expressió. 
 
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania. 
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Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a 
les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la ciutadania a 
participar-hi. 
 
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació 
de Girona, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern 
d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès.” 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Molló als requeriments enviats per ordre 
de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per 
haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya, 
entre els quals s’hi troba el nostre. 
 
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió. 
 
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania. 
 
Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a 
les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la ciutadania a 
participar-hi. 
 
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Girona, al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
18. ASSUMPTES URGENTS 
 
MOCIÓ D'URGÈNCIA 
 
APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DEL PLE MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ QUE CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA ALS AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS 
LOCALS, A PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA (ORDRE GAH/45/2016, 
DE 7 DE MARÇ), DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (EIXOS 4 I 6 DEL FEDER) 
 
En data 29 d'abril de 2016 es va dictar Decret d’Alcaldia de sol·licitud de subvenció 
que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals, a presentar a la convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER), publicades al BOP núm. 55, de 21 de març de 
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2016, per a dur a terme el projecte de “Renovació de l’enllumenat públic 
d’Espinavell”, amb un pressupost d'execució material de 170.305,02 euros (IVA 
exclòs). 
 
En data 29 d'abril de 2016 es va trametre la sol·licitud via EACAT al Servei de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, amb registre de sortida número 296.  
 
En data 5 de maig de 2016, i registre d'entrada 519, s'efectua requeriment de 
documentació i compromís per part del Servei de Programes Europeus de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona, en relació a la sol·licitud de “Millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat”, presentada per aquest Ajuntament, amb 
número d’expedient de la Diputació de Girona número SP/66. 
 
Atès l’edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, a 
presentar a la convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
(eixos 4 i 6 del FEDER) publicada al BOP núm. 61, de 31 de març de 2016, i l'edicte 
d'aprovació de les bases anteriorment citat. 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Que aquest Ajuntament accepta, d'acord al Decret d'alcaldia de 29 d'abril 
de 2016, presentar l’actuació de ““Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat”” 
d'acord al projecte de “Renovació de l’enllumenat públic d’Espinavell” a la 
convocatòria abans esmentada de la Diputació de Girona, amb un pressupost 
d'execució material de 170.305,02 euros (IVA exclòs). 
 
SEGON.- Que aquests projecte donarà cobertura territorial a tot el veïnat 
d’Espinavell, un nucli rural amb pocs habitants (45 empadronats en aquests 
moments), però que té una població estacional (de segona residència) entorn els 250 
habitants. 
 
TERCER.- Que el cofinançament del projecte, d’acord amb la base 10.3, serà el 
següent: 
Sol·licitat a FEDER             85.152,51 € 
Sol·licitat a Diputació de Girona   42.576,26 € 
Assumit per l’Ajuntament (25%)  42.576,26 € 
Assumit per l’Ajuntament (IVA)    35.764,05 € 
 
QUART.- Que aquest Ajuntament de Molló declara que l’actuació per la qual es 
sol·licita la subvenció no generarà cap tipus d’ingrés. 
 
CINQUÈ.- Que no és necessiten autoritzacions per tal d'executar aquest projecte, ja 
que s'actua sobre una instal·lació de titularitat municipal i d'un servei bàsic de 
prestació obligatòria segons Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Règim Local. 
 
SISÈ.- Que l'actuació es durà a terme a Espinavell, nucli de població de la primera 
corona i àmbit d'influència del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 
(Decret 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i es modifiquen els límits dels espais del Pla d'espais 
d'interès natural Capçaleres del Ter i del Freser, i Serra Cavallera) del qual cal reduir-
ne la contaminació lumínica al medi per tal de preservar els valors naturals d'aquest 
espai, d'acord Decret 190/2015, de 25-08-2015, de desplegament de la Llei 6/2001, 
de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
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nocturn. Així mateix es fa constar que l'actuació no està inclosa en el territori  de la 
Xarxa Natura 2000, i que Secretaria emeti el corresponent certificat.  
 
SETÈ.- Trametre aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
 
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i 
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu 
vistiplau. 
 
 
L’alcalde, El secretari, 

 
 
 
 
Josep Coma Guitart Josep Ruiz i Muñoz  
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