Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Molló, en data de 6 de maig de 2016.

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.: 2
Caràcter: ordinari
Dia: 4 de març de 2016
Inici: 21:00
Acabament: 22:00
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

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

Excusen: CAP
També assisteix la Sra. Sandra Porcel Cano, interventora comissionada per
l’Organisme Autònom Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les
funcions públiques necessàries d’Intervenció.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2015.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t. trimestre del 2015 al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
7. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015.
8. Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2015.
9. Aprovació d’una modificació de pressupost.
10. Aprovació de l’acta de recepció de les obres pendents de la Urbanització de Can
Gassiot I.
11. Aprovació inicial de la modificació legal de l’ordenança reguladora dels ajuts
destinats a mares i pares o tutors legals d’alumnes per al servei de la llar
d’infants.
12. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 16 reguladora de
la taxa de subministrament d’aigua.
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13. Aprovació de les Bases generals reguladores per a la cessió de béns mobles
declarats no utilitzables de l'Ajuntament de Molló i declaració de béns no
utilitzables.
14. Aprovació d’un conveni de servitud de xarxa de clavegueram per causa
urbanística.
15. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats:
15.1. Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de
l’ACM en relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els
Arxius.
16. Assumptes urgents.
17. 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 1, de 22 de gener de 2016.

2. CORRESPONDÈNCIA.
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim ple:
Data
03/02/2016
03/02/2016
05/02/2016
05/02/2016

17/02/2016

17/02/2016

Resum
Diputació de Girona. Cooperació Local: Convocatòria subvencions del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural pel 2016.
Dipsalut. Incorporació de l’Àrea d’Acció Social de la Diputació a Dipsalut.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Incidència recurrent en allò relatiu al visat
obligatori dels Projectes d’Execució.
Diputació de Girona. Oberta la convocatòria per sol·licitar el servei
d’assessorament tècnic en l’àmbit de promoció econòmica desenvolupament
local del programa “Millora de la Competitivitat Territorial”
Departament de territori i Sostenibilitat. Modificació de la llei 6/2001, de 31
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Hospital de Campdevànol. Informació de canvis en l’atenció ambulatòria de les
especialitats d’otorinolaringologia i d’oftalmologia.

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

Data

Matèria

1

12/01/2016

2

20/01/2016

3

21/01/2016

D’aportació econòmica a l’Ajuntament de Camprodon per a les despeses
del Carnestoltes de la Vall de Camprodon.
D’atorgament de llicència d’obres menors a la Ctra. de França, 1, del
veïnat de Can Solà de Molló.
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 anualitats 2011,
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4
5
6
7
8
9

25/01/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016

10

05/02/2016

11

05/02/2016

12
13

05/02/2016
08/02/2016

14

12/02/2016

15
16

12/02/2016
12/02/2016

17

12/02/2016

18
19

18/02/2016
22/02/2016

20

22/02/2016

21

22/02/2016

22
23

22/02/2016
25/02/2016

24

26/02/2016

2013 i 2014.
D’expedició de certificat de secretaria.
De baixa de drets pendents de cobrament: LDM, Suzuki MC 82C.
De baixa de drets pendents de cobrament: SLC, Vespa Iris 200B.
De baixa de drets pendents de cobrament, MIO, Citroën Xara.
De baixa de drets pendents de cobrament a EVG, Peugeot 206.
D’atorgament de llicència per a la ocupació del domini públic local, amb
taules i cadires a la plaça Major, 5 de Molló, anualitats 2015 i 2016.
De retorn de fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de
llicència d’obres per la construcció d’un cobert agrícola al veïnat de
Ginestosa, s/n, de Molló.
De liquidació per expedició de certificat urbanístic, a la Carretera de
França, 12, de Molló.
D’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost 2016.
D’aprovació de l’aportació econòmica per l’exercici 2016 de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
D’assabentat d’ampliació d’activitat ramadera no sotmesa al règim
d’intervenció integral de l’Administració Ambiental, situada al veïnat de
Moixons, 1 de Molló.
De disciplina urbanística al carrer d’Avall, 1-3, d’Espinavell.
De liquidació de la taxa per assabentat d’ampliació d’activitat ramadera
al veïnat de Moixons, 1 de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres majors a la Ctra. de França, 12, de
Molló per construcció d’un nou edifici de recepció amb pèrgola exterior.
De bonificació IVTM d’un vehicle de més de 25 anys.
De constitució d’un aval, per obres d’urbanització d’un tram del C/
d’Amunt, 8-20 d’Espinavell.
De suspensió de la tramitació de llicència d’obres al C/ de Ter, 1 de
Molló per manca de documentació.
De convocatòria d’ajudes destinades a pares, mares i/o tutors legals
pel servei de la llar d’infants, curs 2014/15.
D’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2015.
De sol·licitud d’assistència a la Diputació de Girona per al Pla de Serveis
d’assistència en matèria de prevenció d’incendis al servei de Medi
Ambient.
De suspensió al retorn de la fiança de gestió de residus i requeriment de
documentació per obres fetes al C/ Mossèn Joan Giramé, 2.

El Ple en queda assabentat

4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES.
Es dóna compte de les relacions de factures 1 i 2 de 2016 aprovades des de la
darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat

5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ A 31-12-2015
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data
31 de desembre de 20154 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per
any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2015, del qual es desprenen les
dades següents:
Conceptes

Padrons i liquidacions

Ingressos

Baixes

Pendents
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cobrament
Pendent
anterior
31.12.14
Total càrrecs a 31.12.15

76.763,36
352.173,93

Ingrés en voluntària

302.519,66

Ingrés en executiva

34.543249

Baixes

44.416,10

Pendent en voluntària

4.373,48

Pendent en executiva

43.036,32

Interessos de demora

658,61

Recàrrecs d’apressament

3.318,37

Costes

1.730,02

Total ingressos a 3112-15

342.771,15

44.416,10

47.409,80

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2015, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès,
Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients.

a

Intervenció

i

La proposta s’aprova per unanimitat

6. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 4T
TRIMESTRE DEL 2015 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.
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 d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre
HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre
tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Es per 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,
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corresponent a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2015, el contingut del
qual és el següent:
F.3.2
Informe
actualizado
Evaluación
Administración Pública
Ingreso
Gasto
no
no
financiero
financiero
09-17-107-AA-000
656.095,09
653.150,29
Molló

Resultado

Estabilidad

Presupuestaria

Grupo

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
operaciones
internas

Capac./Nec.
Financ.
Entidad

-18.172,42

0,00

-15.227,62

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
-15.227,62
Objetivo en 2015 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación
-62.422,00
contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado
LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre 2015
Gasto
computabl
Gasto
Aumentos/
e
computabl
disminuciones
Previsión
e
(art. 12.4)
Gastos
Liquidació
Liquid.201 (2)
Pto.2015
inversiones
Límite de la n
4
=(1)*(1+TRCPI (IncNorm2015) I financierament Regla Gasto (GC2015)
II
(GC2014) I B)
e
(5)=(2)+(3 IV 2015
II
Entidad
(1)
(3)
sostenibles (4) )
(6)
09-17-107AA-000
466.035,38 472.093,84
0,00
35.399,20
472.093,84 528.943,46
Molló
Total
de
gasto
466.035,3
528.943,4
472.093,84
0,00
35.399,20
472.093,84
computabl 8
6
e
SI
¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2014? V
NO
Gasto computable límite para el ejercicio 2015 previsto en el PEF
566.373,78
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2015 PEF vigente"
37.430,32
y el "Gasto computable Pto.2015" (6) - Lim. PEF
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014
13,50
SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.
F.3.4

Informe

del

nivel

de

deuda

viva

al

final

del

periodo

actualizado

Deuda viva al final del período

Entidad

Deud
Operacion
Avales
a a
Emisione es con
Factorin ejecutados
corto s de
Entidades g sin
plazo deuda
de
recurso reintegrad
crédito
os

09-17-107AA-000
0,00
Molló
Total
Corporació 0,00
n Local

Otras
operacion
es
de crédito

Con
Administracion
es Públicas
(FFPP)

Total
Deuda
viva
al final
del
período

0,00

145.289,74 0,00

0,00

0,00

0,00

145.289,7
4

0,00

145.289,7
0,00
4

0,00

0,00

0,00

145.289,7
4

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley
orgánica 2/2012.
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las
entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local
correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2015.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que
contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que
forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:
No cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria que contempla el Plan Económico
Financiero aprobado.
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Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto.
Nivel de deuda viva es 145.289,74

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 27 de gener de 2016.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
El Ple en queda assabentat

7. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 22-02-2016 següent:
DECRET D’ALCALDIA DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015
Expedient 72/2016
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE MOLLÓ corresponent a
l’exercici econòmic de 2015, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa la
legislació vigent.
HE RESOLT :
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a
l’exercici econòmic de 2015, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció.
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat de
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2015:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS
RECONEGUTS
NETS
565.901,28

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
438.850,52

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

b. Altres operacions no financeres

129.351,31

217.858,38

-88.507,07

1. Total operacions no financeres (a+b)

695.252,59

656.708,90

38.543,69

0,00
0,00
695.252,59

0,00
31.038,02
687.746,92

0,00
-31.038,02
7.505,67

a. Operacions corrents

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
L'EXERCICI

DE

127.050,76

AJUSTAMENTS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
Tresoreria per a despeses generals.
5. Desviacions de finançament negatiu de
l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de
l'exercici
TOTAL AJUSTAMENTS

+ 39.159,40
+ 3.000,00

• 16.849,18
+25.310,22
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

+ 32.815,89

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

COMPTES
57,556

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

430

+ del Pressupost corrent

431

+ de Pressupostos tancats

257,258,270,275,
440,442,449,456,
470,471,472,537,
538,550,565,566

+ d´Operacions no pressupostàries

400
401
165,166,180,185,410
414,419,453,456,475
476,477,502,515,516
521, 550,560,561
554,559

555,5581,5585
2961,2962,2981,
2982,4900,4901,
4902,4903,5961,
5962,5981,5982

IMPORTS
ANY (2015)
69.679,41
283.315,57
123.587,96
100.983,65
58.743,96

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents
d´aplicació definitiva 0,00
+ pagaments realitzats pendents
d´aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)
II. Saldos de dubtós cobrament

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria
per a despeses generals (I - II - III)

78.600,43
53.772,86
0,00
24.827,57

0,00
0,00

0,00
274.394,55
39.378,29

8.703,52
226.312,74

Segon. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera
sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Ho mano i signo. Molló, 22 de febrer de 2016.
L’alcalde, Josep Coma i Guitart
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
El Ple en queda assabentat

8. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE
LA LIQUIDACIÓ DE 2015.
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció següent:
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA – liquidació pressupost exercici 2015Exp. 72/2016
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Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, de
conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’ Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, i
d’acord amb l’article 15.3e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO
2/2012, emeto el següent
INFORME:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 30 d’abril de
2012, exigeix aplicar una política econòmica contundent basada en dos eixos
complementaris que es reforcen: la consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació del dèficit
públic estructural i la reducció del deute públic, i les reformes estructurals.
L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei obliga, entre altres, a les corporacions locals i
a la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demès ens de dret
públic dependents de les administracions públiques.
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels seus 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.
L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
Pressupostos i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les
administracions públiques i demés entitats que formen part del sector públic es
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. Cap administració pública no podrà
incórrer en dèficit estructural -definit com el dèficit ajustat del cicle, net de mesures
excepcionals i temporals- i les corporacions locals hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i
l’objectiu del deute públic.
Segons acord del Consell de Ministres, de data 27 de juny de 2014, seguint la
proposta presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es van fixar
els següents objectius:
1. Pel què fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats
locals per al trienni 2015 - 2017 s’ha fixat la Capacitat (+) Necessitat (-) de
finançament, SEC-95 en la forma següent:
2015
2016
2017
0,0
0,0
0,0
2. Quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables al
conjunt d’entitats locals, segons l’acord del Consell de Ministres esmentat, es la
següent:
2015
2016
2017
8
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3,9
(en percentatge de PIB)

3,8

3,6

No obstant, el límit d’endeutament individual aplicable a cadascuna de les entitats
locals està recollit a l’article 53 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i és el següent:
2015
2016
2017
75%
75%
75%
(sobre ingressos corrents)
3. Pel què fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa
prevista en l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, la despesa computable no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia
espanyola, el qual s’ha xifrat en els percentatges següents:
2015
2016
2017
1,3
1,5
1,7
Així doncs, es procedeix a informar sobre el compliment de cadascun d’aquests
objectius:
A) COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
La Legislació aplicable és la següent:
- LO 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera
- LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- RD 1463/2007, Reglament d’estabilitat Pressupostària (en tot allò que no
contradigui la llei)
- Llei 17/2012, 27 desembre, de pressupostos Generals de l’estat per a 2013
(Disposició final 31)
- Ordre HAP 2105/2012, 1 octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament previstes a la LO 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela financera
dels EELL.
- Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) (Disposició transitòria 10ª)
- RDL 2/2014, 21 febrer, per la que es desenvolupen mesures urgents per reparar els
danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la
façana atlàntica i la costa cantàbrica
- Disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic.
La liquidació se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que
preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3
i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit
estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i
9
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temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute
públic.
Tal com estableix l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, la Intervenció
Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la
pròpia Entitat Local.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent, i
l’interventor detallarà els càlculs efectuats i els ajustos realitzats sobre la base de les
dades dels capítols 1 a 9 de l’estat d’ingressos i despeses pressupostàries, en termes
de comptabilitat nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i
regionals.
L’equilibri pressupostari i l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entesa com a
capacitat (+) o necessitat (-) de finançament és un concepte estadístic definit al SEC
95 equivalent al saldo del compte financer, és a dir, l’adquisició neta d’actius
financers menys els passius nets contrets.
Per tant, també podem calcular la capacitat (+) o necessitat (-) de finançament, i per
tant, el compliment de l’estabilitat pressupostària, de la comparació dels capítols de
l’1 al 7 del pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos. A aquest
resultat caldrà efectuar uns ajustaments, en termes de Comptabilitat Nacional,
segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. Aquests es recullen en
el document F.1.1.B1. que s’adjunta com a part inseparable del present informe.
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l´informe cal concloure que en la
liquidació del pressupost del 2015 es compleix amb l'estabilitat pressupostària,
atès que es compta amb una CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de 37.157,14
€, d’acord amb els següents càlculs:
CÀLCUL
ESTABILITAT
FINANÇAMENT):

PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOLS
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL DESP. NO FINANCERA
Ajustaments SEC'2010
veure annex F1.1.B1)
TOTAL DESP. NO FINANCERA
CAPACITAT(+) /NECESSITAT(-) FINANÇAMENT

(NECESSITAT/CAPACITAT
DESPESES
96.113,86
266.605,64
2.012,83
74.118,19

DE

217.858,38
0,00
656.708,90

INGRESSOS
215.240,80
8.526,63
144.079,97
193.053,88
5.000,00
0,00
129.351,31
695.252,59

0,00
656.708,90

-1.386,55
693.866,04
37.157,14

B) OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la
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definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i
l’objectiu del deute públic.
El volum de deute públic, definit d’acord amb el protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt de les administracions públiques no pot superar el 60% del
producte interior brut expressat en termes nominals, o el que estableixi la normativa
europea. Aquest límit s’ha de distribuir d’acord amb els percentatges següents:
• 44% per a l’Administració Central.
• 13% per al conjunt de les comunitats autònomes.
• 3% per al conjunt de les corporacions locals.
D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, aquests límits s’han de complir l’exercici de
2020.
No obstant, en quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables
a cadascuna de les entitats locals es recull en el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, tenint en compte allò que
s’estableix a la “Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals
per a l’exercici de 2016” de 21/01/2016 publicada per la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, de la
Generalitat de Catalunya.
Pel que fa al percentatge d’endeutament sobre recursos corrents liquidats a
31/12/2015, aquest Ajuntament presenta un endeutament del 25,67% , d’acord
amb el següent càlcul:
(capital viu a 31/12/2015 / drets reconeguts nets x ingressos corrents) * 100 =
=
145.289,74 €
/
565.901,28 €
* 100 =
25,67%
Per tant, aquesta corporació, a data 31/12/2015 es troba per sota del límit màxim
d’endeutament establert a la Llei.
C) COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut,
publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Com s’ha esmentat a la part expositiva del present informe, segons acord del Consell
de Ministres, de data 27 de juny de 2014, seguint la proposta presentada pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la taxa de referència per a l’any
2015 és de l’1,3%.
Segons l’article 12.2 de la LO 2/2012, la despesa computable es calcularà de la
següent manera:
+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferències corrents
+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferències de capital
- Despeses finançades amb fons finalistes
+ / - Ajustos SEC 95
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Una vegada calculada la despesa computable, s’haurà de complir amb l’equació
següent:
TAXA DE REFERÈNCIA DEL CREIXEMENT DEL PIB (1,3%) >= 100 X [(DESPESA
COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE ANY N-1) – 1]
Pel què fa al càlcul de la despesa computable de l’exercici 2014, partim de la
liquidació de l’exercici esmentat:
Econ. Descripció
Oblig. Reconegudes. Netes
1
DESPESES DE PERSONAL.
92.054,81
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
246.255,47
3
DESPESES FINANCERES.
2.251,56
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
62.594,34
6
INVERSIONS REALS.
118.030,46
TOTAL
521.186,64
Despesa computable any 2014:
+ ORN (Capítols 1 a 7) = 521.186,64 €
- interessos préstecs =
- 1.714,11 €
TOTAL:
519.472,53 €
- despeses finançades amb fons finalistes = - 52.899,70 €
(DDGI fons coop’14: 24.789,40 € + DDGI, subv compactadors: 19.964,64€ + DDGI,
subv. PEIS: 8.145,66 )
TOTAL despesa computable 2014 = 466.572,83 €
Per tant, si de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 es desprèn que la
despesa computable ascendeix a 466.572,83 €, si apliquem la taxa de referència
(1,3%) s’obté un sostre de despesa màxima computable per al 2015 per import de
472.638,28 €.
Ara calcularem la despesa computable executada de l’exercici 2015:
Econ. Descripció
Oblig. Reconeg. netes
1
DESPESES DE PERSONAL.
96.113,86
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
266.605,64
3
DESPESES FINANCERES.
2.012,83
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
74.118,19
6
INVERSIONS REALS.
217.858,38
TOTAL

656.708,90

Despesa computable any 2015:
+ ORN (Capítols 1 a 7) = 656.708,90 €
- interessos préstecs =
- 1.168,65 €
- despeses finançades amb fons finalistes = - 111.143,19 €
(DDGI fons coop’15: 16.085,88 € - part executada 2015- + DDGI, PUOSC subv
vestidors piscina: 70.000,00€ + DDGI, subv. PEIS’14: 14.302,90 –part executada
2015- + DDGI, subv. PEIS 2015: 10.754,41 €)
TOTAL despesa computable 2015 = 544.397,06 €
12
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Atès que la taxa d’increment real de les despesa computable de l’exercici 2015
respecte del 2014 ha estat d’un 16,68%, és evident que NO es respecta la taxa de
referència de l’1,3%, i per tant, NO es compleix amb la regla de la despesa.
En el cas que s’incompleixi la regla de despesa, aquest fet implica la formulació d’un
Pla Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
No obstant, aquesta corporació ja disposa d’un Pla Econòmic i Financer, que va ser
aprovat pel plenari de la corporació en data 3 de juliol de 2016, i que va ser
presentat al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, com a òrgan
responsable de la tutela financera dels ens locals, i també va ser enviat al Ministeri
d’Hisenda i AAPP.
El període de vigència del PEF aprovat finalitza el 31/12/2016, data en què es preveu
el compliment tant de l’estabilitat pressupostària (amb una capacitat de finançament
prevista per import de 27.133 €) com de la regla de la despesa.
ANNEX F1.1.B1: AJUSTOS INCLOSOS EN L’INFORME D’ AVALUACIÓ PER A RELACIONAR EL SALDO
RESULTANT DELS INGRESSOS I LES DESPESES A FINALS D’EXERCICI, AMB LA CAPACITAT O
NECESSITAT DE FINANÇAMENT CALCULADA CONFORME LES NORMES DEL SISTEMA EUROPEU DE
COMPTES
ANNEX INSEPARABLE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ OBJECTIU D’ ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA – liquidació pressupost exercici 2015-

CONCEPTE (ajust a aplicar als imports d'ingressos i
despeses)

Import ajust a aplicar al
saldo
pressupostari
2015 (+/-)

Ajust per recaptació d'ingressos Capítol 1

+1.830,06

Ajust per recaptació d'ingressos Capítol 2

+281,40

Ajust per recaptació d'ingressos Capítol 3

-3.152,52

Ajust per liquidació negativa PTE - 2008

+723,76

Ajust per liquidació negativa PTE - 2009

+361,92

Ajust per liquidació negativa PTE - 2013
Interessos
Diferències de canvi
(+/-) Ajust per grau d’execució de la despesa
Inversions realitzades per compte Corporació Local
Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
Dividends i participacions en guanys
Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea
Operacions de permuta financera (SWAPS)
Operacions de reintegraments i execucions d'avals
Aportacions de capital
Assumpció i cancel·lació de deutes
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost
Adquisicions amb pagament ajornat
Arrendament financer
Contractes d'associació-públic privada (APP's)
Inversions realitzades per
compte
d'una
altra
Administració Pública

+1.246,25

Observacions
Recaptació
neta
2015
(corrents i tancats)
Recaptació
neta
2015
(corrents i tancats)
Recaptació
neta
2015
(corrents i tancats)
Quotes deduïdes de la
PTE 2008 al 2015
Quotes deduïdes de la
PTE 2009 al 2015
Quotes deduïdes de la
PTE 2013 al 2015
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Préstecs
Devolucions
pressupost

d’ingressos

pendents

d’aplicar

a

Consolidació de transferències amb altres AAPP
-2.677,42
Ajust per notificació liquidació negativa PTE - 2013
Altres
Total ajustaments Pressupost Entitat
-1.386,55 €
Import del ajust: quantitat amb signe (+) incrementa el saldo pressupostari (incrementa la capacitat de
finançament) (-) disminueix el saldo pressupostari (disminueix la capacitat de finançament)

La interventora Sra. Porcel explica la proposta
El Ple en queda assabentat

9. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE 2016 (EXP. 1/2016)
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a
les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda
justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de
la liquidació de l’exercici anterior.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va emetre Informe d’Avaluació del
Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va
informar la proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost (exp. núm. 1/2016).
Atès l’informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l’article
177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció de l’ACORD següent
PRIMER.
modalitat
càrrec al
liquidació

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 en la
de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb
romanent líquid de tresoreria per despeses generals resultant de la
de l’exercici anterior, d’acord amb el següent detall:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Alta en Concepte de Despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

a) 2016

1.165.21302

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC

b) 2016

1.450.61900

ALTRES INVERSIONS – ADEQUACIÓ
APARCAMENT I ZONA LLEURE

Import
10.000,00
5.000,00
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ESPINAVELL
c) 2016

1.450.21200

DESPESES MANTENIMENT REFUGI

1.756,27

d) 2016

1.920.22706

SERVEIS TÈCNICS I REDACCIÓ DE
PROJECTES

2.200,00

e) 2016

1.164.21202

CONSERVACIÓ
CEMENTIRI

f) 2016

1.338.22607

FESTES POPULARS

8.000,00

g) 2016

1.341.22609

FOMENT I PROMOCIÓ DE L'ESPORT

2.000,00

I

MANTENIMENT

400,00

h) 2016

1.342.22605

DESPESES PISCINES

i) 2016

1.454.21000

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
CAMINS

2.000,00

j) 2016

1.920.22400

PRIMES D'ASSEGURANCES

1.500,00

k) 2016

1.920.626

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

800,00

l) 2016

1.1532.21001

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES
PÚBLIQUES
TOTAL DESPESES

16.250,00

50.000,00
99.906,27

CONCESSIONS DE CRÈDIT EXTRAORDINARI:
Alta en Concepte de Despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

a) 2016

1.151.60901

URBANITZACIÓ C. AMUNT 8-20
ESPINAVELL

40.000,00

b) 2016

1.133.60000

ADQUISICIÓ TERRENYS PER
APARCAMENT

18.000,00

TOTAL DESPESES

Import

58.000,00

Alta en Concepte d’Ingressos
Aplicació pressupostària
2016.1.87000

Descripció
Romanent líquid de tresoreria per
despeses grals

Import
157.906,27 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats
el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat

10. APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES PENDENTS DE LA
URBANITZACIÓ DE CAN GASSIOT I
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Vista l’Acta de Recepció de data 29-01-2016 de les obres d’enllumenat públic de la
urbanització de can Gassiot I, signada per l’empresa promotora-constructora, tècnic
director de l’obra, alcalde i tècnic municipal.
Vist que amb aquesta recepció l’Ajuntament de Molló haurà acceptat la totalitat de
les obres d’urbanització pendents de la fase I de urbanització de Can Gassiot.
Vist que és procedent el retorn de l’aval en garantia de les obres, que va ser executat
per l’Ajuntament l’any 2015 per l’incompliment de l’anterior promotor, per import de
9.640,08€.
Vist que l’empresa promotora ha garantit les obres amb un embargament de les
finques registrals 1267 i 1305 de Molló, segons conveni signat en data 20-07-2015, i
que amb la recepció de les obres s’ha d’aixecar registralment.
Vist que en execució del conveni l’Ajuntament ha d’aprovar la liquidació de les
quantitats assumides per les dues parts que són bàsicament les suportades per
l’Ajuntament per les anotacions registrals davant el Registre de la Propietat de Ripoll.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar l’Acta de Recepció de les obres pendents d’executar de la urbanització de
can Gassiot I, per la promotora Promocions Ter Ritort, corresponents a l’enllumenat
d’una part de la urbanització (vial principal i carrers del Comanegra, Bastiments i
Puigmal).
2. Aprovar el retorn de l’aval dipositat a l’Ajuntament en metàl·lic per import de
9.640,08€.
3. Aprovar l’aixecament de l’embargament registral sobre les finques de Molló 1267 i
1305, expedint la corresponent certificació d’aquest acord al Registre de la Propietat
de Ripoll per triplicat exemplar amb liquidacions tributàries corresponents.
4. Facultar l’Alcaldia per a la pràctica de la liquidació de despeses derivades de les
anotacions i cancel·lacions registrals dels embargaments, quan es coneguin els seus
imports.
5. Notificar aquest acord a l’empresa promotora per a la seva deguda constància.
6. Notificar aquest acord als veïns
coneixement i deguda constància.

interessats

del

procediment

per

al

seu

La proposta s’aprova per unanimitat

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

Vista l’Ordenança publicada íntegrament al BOP núm. 63, d’1 d’abril de 2010 i
la modificació de la mateixa l’ordenança, publicada al BOP núm. 52, de 14 de
març de 2012.
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De conformitat a l’article 18 de la Llei General de subvencions redactat pel
número dos de l’article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa:
Artículo 18 Publicidad de las subvenciones
1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional
de publicidad de subvenciones.
2. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo
20.
3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el
artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones
servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad.
4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos
De conformitat a l’Informe de Secretaria la modificació legal modifica automàticament
l’ordenança i permet la convocatòria de subvencions objecte de l’ordenança sense
necessitat d’anunci previ al BOP de Girona, essent suficient la publicitat al eTAULER i
a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Modificar l’article 7.1. de l’Ordenança reguladora, amb efecte de l’exercici de 2017,
que quedarà redactat de la forma següent:
7.1. Les sol·licituds dels ajuts regulats en aquesta ordenança es podran
presentar dins el termini de dos mesos, comptats des de la data de publicació
de l’anunci de la convocatòria al Tauler d’Edictes Electrònic (eTAULER) de la
Seu Electrònica Municipal.
2. Publicar la modificació de la tramitació a l’eTAULER de la Seu Electrònica
Municipal.
La proposta s’aprova per unanimitat

12. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
REGULADORA DE LA TAXA DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA.
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de
mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits
que originen la imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada
no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà.
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de
l’ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa de subministrament d’aigua, en
el sentit que a l’article 6 s’hi afegeix:
Article 6. Quota tributària
Tarifa tercera: Fuites
•
Per fuites d’aigua: 0,36€/m³
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional,
així com el text complet de la modificació de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
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Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
3. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria,
relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal per a l’exercici 2016 i següents, així com
el text íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat

13. APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES PER A LA CESSIÓ DE
BÉNS MOBLES DECLARATS NO UTILITZABLES DE L'AJUNTAMENT DE MOLLÓ I
DECLARACIÓ DE BÉNS NO UTILITZABLES.
Vist que el serveis de recollida d’escombraries s’ha modificat per tal de millorar la seva gestió
amb la instal·lació de compactadors que centralitzen la recollida de tot el nucli urbà de Molló.
Vist que hi consten adscrits un total de 18 contenidors d’escombraries del tipus Ros Roca de
tap i cos de plàstic que han deixat de tenir utilitat pràctica.
Vist que l’Ajuntament de Camprodon ha manifestat el seu interès en adquirir els contenidors
amb destí al seu Servei de Recollida d’escombraries pel preu de 90 €/unitat;
•
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals que regula la venda directa de mobiliari municipal:
•
Article 13.
•
1. Es consideren béns no utilitzables els que, pel seu deteriorament, depreciació o
estat deficient, són inaplicables als serveis municipals o a l'aprofitament normal, ateses la
seva naturalesa i destinació.
2. La declaració d'un bé no utilitzable requereix un expedient en el qual s'acrediti aquesta
circumstància per mitjà d'un informe tècnic. Aquest expedient l'ha de resoldre el president de
l'ens local, amb l'informe previ del secretari i de l'interventor o dels lletrats dels serveis
jurídics de l'ens local.
•
Article 45. Els béns no utilitzables, un cop valorats tècnicament, poden ser alienats
per venda directa.
Vistos els informes de Secretaria, intervenció i del tècnic municipal.
En exercici de les competències del Ple a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Declarar com a béns no utilitzables els contenidors d’escombraries adscrits al Servei de
Recollida d’escombraries que han esdevingut obsolets pel canvi en la prestació del Servei
amb el sistema de compactadors.
2. Aprovar les Bases generals reguladores per a la cessió de béns mobles declarats no
utilitzables de l'Ajuntament de Molló.
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3. Facultar l’Alcaldia per a l’adjudicació dels béns declarats no utilitzables adscrits al Servei
de Recollida d’escombraries, previs els informes fixats al Reglament de Patrimoni dels Ens
locals.
La proposta s’aprova per unanimitat

14. APROVACIÓ D’UN CONVENI DE SERVITUD DE XARXA DE CLAVAGUERAM
PER CAUSA URBANÍSTICA.
Vist el conveni de servitud de xarxa de clavegueram per causa urbanística entre
l’Ajuntament de Molló i el Sr. Francesc Aspar Ricart que es transcriu a continuació;
“...”
CONVENI DE
URBANÍSTICA

SERVITUD

DE

XARXA

DE

CLAVAGUERAM

PER

CAUSA

Molló, 26 de febrer de de 2016
Reunits,
D’una part l’Il·lustríssim Sr. Josep Coma Guitart qui actua com alcalde de
l’Ajuntament, assistit pel secretari comissionat pel XALOC, Sr. Josep Ruiz Muñoz, qui
dóna fe de l’acte.
I de l’altra part el Sr. Francesc Aspar Ricart, amb DNI 77885639A
Actuen, la primera part en nom i representació de l’Ajuntament com alcalde en
exercici de les competències atorgades per la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i pel Reglament del patrimoni dels ens locals; i la segona
part en el propi nom i representació com a propietaris de la finca afectada.
Tots majors d’edat amb domicili a Molló
Manifesten
1. El Sr. Francesc Aspar Ricart acredita la titularitat de la indústria d’embotits de
referència cadastral 17114A005090110000UI de Molló.
2. Que la finca necessita connectar al col·lector en alta mitjançant una connexió que
passa per un camí públic propietat de l’Ajuntament de Molló que és condició de
llicència d’obres a l’expedient 334/2015.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
conveni i els efectes oportuns i,
CONVENEN
PRIMER. Servitud de clavegueram. Sobre la finca de titularitat de l’Ajuntament de
Molló es constitueix una servitud de clavegueram (predi servent) en favor de la finca
privada de Molló (predi dominant) a l’efecte de connectar els serveis d’evacuació
d’aigües residuals a la xarxa pública municipal (col·lector en alta).
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S’adjunta plànol descriptiu com a part integrant d’aquest conveni
SEGON. Manteniment. S’estima que no ha d’haver cap cost de manteniment a la
conducció.
No obstant el Francesc Aspar Ricart, es compromet a assumir al seu càrrec el cost de
les despeses de manteniment de la conducció que es puguin produir en el futur, tant
per seu ús ordinari com per circumstàncies extraordinàries.
TERCER. L’Ajuntament accepta la constitució gratuïta de la servitud en el benentès
que suposa l’exercici de la competència municipal d’evacuació d’aigües residuals i
permet una solució vàlida i eficaç a les necessitats de la propietat per tal de
consolidar la urbanització necessària i dotar l’edificació dels serveis bàsics necessaris.
No obstant, cas que en el futur l’Ajuntament hagués de realitzar obres dins la seva
propietat que es vegin afectades per la existència de la conducció, es reserva el dret
de modificar el seu traçat, assumint la propietat els costos d’aquests treballs.
Llegida i trobada conforme la present acta, en senyal de conformitat, la signen per
triplicat exemplar, en el lloc i data a l’inici indicats.
L’alcalde,

La propietat,

Josep Coma Guitart

Francesc Aspar Ricart

El fedatari municipal
Josep Ruiz i Muñoz

Es proposa al Ple:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
3. Comunicar aquest acord al Sr. Francesc Aspar Ricart a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

15. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS:
15.1.DONAR SUPORT A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ APROVADA PEL COMITÈ
EXECUTIU DE L’ACM EN RELACIÓ A L’ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA
DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS.
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El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius
l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament,
la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la
Cultura) en la seva 36a Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de
2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els
Estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els
programes necessaris en el futur en el seu respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en
la rendició de comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social
col·lectiva i la investigació històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de Molló,
l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la
UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic
i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són
gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i
el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la
transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius
juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la
constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia,
protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:
• el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats
administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les
societats;
• el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria
individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar
el futur;
• la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la
humanitat;
• la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els
documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol
naturalesa;
• el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació
inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el
procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu
ús;
• la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris
i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de
la informació– en la gestió dels arxius;
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Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:
• S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
• la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el
transcurs de les seves activitats;
• es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament
qualificats;
• els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
• els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els
drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
• els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.”
Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i
programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius
bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i
gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en
l’àmbit públic com privat.
Tercer. Comunicar el present acord a l’ACM
La proposta s’aprova per unanimitat

15. ASSUMPTES URGENTS.
La Secretaria de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha emplaçat els ajuntaments de Ribes de Freser, Queralbs,
Vilallonga de Ter, Setcases, Pardines, Molló, Planoles i el Consell Comarcal per
comparèixer en el Recurs contenciós administratiu 282/2015, interposat per
l’Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon contra la
declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera,
que se segueix davant de la Secció Tercera de la Sala del contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El president del Consell Comarcal, en una reunió mantinguda el dia 23 de febrer amb
els diferents alcaldes afectats, els va fer la proposta de comparèixer conjuntament en
aquest recurs i que els serveis jurídics de la corporació portessin la defensa.
Vista la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa;
De conformitat amb la proposta dels serveis jurídics de la corporació,
Resolc:
1. Encarregar la defensa de l’Ajuntament de Molló davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya a les actuacions 282/2015 als Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Ripollès.
2. Nomenar les Procuradores dels Tribunals de Barcelona, Elisabet Hernàndez i
Vilagrasa i de Madrid Rosalia Rosique Samper, perquè representin l’Ajuntament.
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3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància.

16. 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,
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