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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 9/2012 
Caràcter: extraordinària 
Dia: 16 de novembre  de 2012 
Inici: 21:00 
Acabament: 21:35 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde president: Il�lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

Sra. Mireia Solé i Hernández 
Sr. Pere Suñer i Vilanova 
Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Maria Teresa Buixeda i Vilarrasa 

 
Excusa: Sra. Elena Llongarriu i Guillamet 
 
També assisteix el Sr. Manel Vàzquez Díaz interventor delegat pel SAT del 
Consell Comarcal del Ripollès a l'Ajuntament.  
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès comissionat per les funcions públiques de Secretaria a 
l'Ajuntament de Molló. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal 
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades 
5. Retenció de crèdit corresponent a la retenció de la paga extraordinària 

de Nadal pel personal de l’Ajuntament 
6. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual número 1 del 

POUM de Molló sobre correcció d’errada i zonificació del carrer de 
Francesc Pastoret 

7. Aprovació incial, si escau, de la modificació puntual número 2 del POUM 
de Molló per modificació en el redactat dels articles 59.3 i 63 de la 
secció 3 d’usos en sòl no urbanitzable 

8. Assumptes d’urgència 
9. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els 
punts, inclosos a l’ordre del dia, següents: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
El Ple aprova per unanimitat l’acta núm. 7/2012 de 21 de setembre de 2012 i 
l’acta núm. 8/2012 de 29 d’octubre de 2012, sense cap esmena. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
S’informa al Ple de la correspondència més rellevant que ha tingut entrada al 
registre d’aquest Ajuntament següent: 
 

- Carta sobre la constitució d’una Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil a la Vall de Camprodon. 

- Carta sobre la liquidació de l’import del conveni signat entre aquest 
Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
prestació del servei de recollida de gossos abandonats. 

- Carta de convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària 
d’Accionistes de Vallter 2000 SA. 

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

Data Assumpte 

1 04/09 Decret de pagament a Construccions Freixenet-Camprodon de l’import de 
10.306,29 euros corresponents a la part local del PUOSC 804/2012 

2 19/09 Llicència d’obres del Sr. Manuel Luis Cabrera per a la construcció d’un jardí al C/ 
de Solà Morales, 50 

3 26/09 Llicència d’obres  de la Sra. Ingrid Calatayud, per la reforma d’edificació agrícola 
al Mas Galceran 

4 02/10 Llicència d’obres Maria Ubach per fer una finestra a la teulada al C/ de la 
Guardiola, 17 . 

5 02/10 Llicència d’obres del Sr. Xavier Vilarrodà Folcrà per ampliació de finestra existent 
com a porta al veïnat de Favars, 2 

6 02/10 Llicència d’obres de la Sra. Carme Sau Rodrigo per reparació de filtracions en 
terrassa a la plaça Major, 1 

7 05/10 Retorn import de pagaments d’IBI indeguts al Sr. Berrnardino Nogué. 

8 02/10 Resolució llocs de venda ambulant a la Tria de Mulats d’Espinavell. 

9 08/10 Aprovació expedient de generació de crèdits. 

10 09/10 Liquidació import de 7 euros al Sr. Xavier Casanovas en concepte d’expedició de 
certificats. 

11 16/09 Pagaments als ramaders assistents per la Tria de Mulats. 

12 15/10 Adopció de mesures en execució dels canvis a les condicions de treball del 
personal municipal. 

13 19/10 Atorgar ajuda econòmica a l’Associació de Noves Tecnologies de la Vall de 
Camprodon. 

14 19/10 Autorització d’ús de la sala polivalent a Jordi Corcoy per celebrar aniversari 

15 22/10 Llicència d’obres a Josep Vilarrodà per fer sostre en cobert agrícola al Mas Esteve. 

16 23/10 Llicència d’obres a Sergi Berga per a realització d’obres d’adequació d’un local per 
a destinar-lo a activitat comercial de forn-degustació. 

17 29/10 Donant per acomplertes les condicions que es demanaven a la llicència d’obres del 
Mas Galceran. 

18 31/10 Llicència d’obres a Josep Mª Coll Delgà, per cobrir terrat amb coberta inclinada a 
Can Guri de Fabert. 
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19 31/10 Llicència d’obres a Eva Martinez Picó per construcció d’umbracle de fusta a Can 

Jordi d’Espinavell. 
20 02/11 Autorització d’ús de la sala polivalent a Carme Martinez Carrasco per fer-hi festa 

de la castanyada. 
21 06/11 Requerir a Fusteria Jordi Corcoy per tal que demani ampliació de la seva llicència 

d’activitats, d’acord amb les obres realitzades. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RELACIONS DE FACTURES APROVADES. 

 
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades des de la núm. 
1 fins a la núm. 27 de l’exercici 2012. 
 
5. DECLARAR LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT CORRESPONENT A LA 
RETENCIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT 
 
L’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 168, 
de 14-7-2012) disposa que a l’any 2012 el personal del sector públic definit en 
l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, 
veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en 
el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga 
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues 
extraordinàries equivalents a dit mes. 
 
L’apartat 4 del mateix article disposa que les quantitats derivades de la supressió 
de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o 
pagues addicionals equivalents, es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col�lectiva que 
incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a allò establert 
en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
en els termes i abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos. 
 
Atès la modificació de data 23 d’octubre de 2012, de la nota informativa de 5 de 
setembre de 2012, relativa a la aplicació per les entitats locals del que disposa els 
articles 2 del Real Decret llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i l’article 22 de la Llei 2/2012, de 
pressupostos generals de l’Estat pel present exercici, on s’estableix que l’obligació 
de realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances 
col�lectives en el futur, quan es verifiquen els dos requisits següents: 
 
• Que ho permeti el compliment dels objectius previstos en la Llei Orgànica 

2/2012, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
• Que així s’estableixi en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Amb la finalitat de declarar com no disponibles aquests crèdits, la immobilització i 
destí dels quals ha establert la Llei, les entitats locals han de dictar -per l’import 
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corresponent- el preceptiu acord de no disponibilitat, de conformitat amb allò que 
fixa l’article 33 de Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual: 
 
“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza 
la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com 
no susceptible d’utilització. 
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul�lació del crèdit, però amb 
càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de 
despesa ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de 
l’exercici següent. 
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva 
reposició a disponible, al Ple de l’entitat.” 
 
Vist l’informe de la Intervenció emès al respecte. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Declarar la no disponibilitat de crèdits en el Pressupost de la corporació 
municipal per a l’exercici de 2012, per un import de 4.248.80€ d’acord amb el 
detall individualitzat que consta en l’informe de la Intervenció i que figura en 
l’expedient tramitat a l’efecte. 
 
Segon. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul�lació del crèdit, però 
amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de 
despesa ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de 
l’exercici següent.  
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Intervenció perquè procedeixi a 
efectuar els preceptius assentaments comptables. 
 
L’interventor explica el contingut de la proposta. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚMERO 1 DEL POUM DE MOLLÓ SOBRE CORRECCIÓ D’ERRADA I 
ZONIFICACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC PASTORET. 
 
A instància de dos veïns del municipi s’han presentat davant l’Ajuntament de 
Molló una proposta de modificació del POUM actualment vigent al municipi. 
 
Les circumstàncies que porten a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Molló següents: 
 
- Correcció d’errades materials 
- Millora de la edificabilitat a la zona del carrer de Francesc Pastoret. 
 
Es planteja l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i 
privats concurrents, així com la necessitat de promoure la modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal del Municipi de Molló actualment vigent, 
aprovat definitivament per la comissió territorial d’urbanisme de Girona en 
data 4 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) núm. 5522 de data 9 de setembre de 2009. 
 
Atès que en data 5-11-2012, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la 
iniciació del procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
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Municipal de Molló; i es va emetre informe de Secretaria en relació amb la 
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació del POUM;  
 
En data 12-11-2012 els serveis tècnics municipals han informat la proposta 
de modificació núm. 1.  
 
Atès l’Informe de Secretaria de data 12-11-2012 i de conformitat amb allò 
que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local;  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 1 del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en els termes que consten en 
l’expedient següents: correcció material i modificació dels ajustaments de 
l’edificació al carrer de Francesc Pastoret.  
 
Segon. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al setmanari el 
Ripollès. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol 
que el vulgui examinar perquè es presentin les al�legacions que es considerin 
convenients. 
 
Tercer. Sol�licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes 
als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
autoritzi un termini més llarg. 
Pel que fa els organismes afectats, en principi, no n’hi ha cap per què es 
tracta d’una modificació molt puntual en un àmbit molt concret que afecta 
dos veïns. 
 
L’alcalde explica la proposta què s’aprova per unanimitat. 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 
DEL POUM DE MOLLÓ PER MODIFICACIÓ EN EL REDACTAT DELS 
ARTICLES 59.3 I 63 DE LA SECCIÓ 3, D’USOS EN SÒL NO 
URBANITZABLE. 
 
A instància d’un veí del municipi s’ha presentat davant l’Ajuntament de Molló 
una proposta de modificació del POUM actualment vigent al municipi. 
 
Les circumstàncies que porten a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Molló següents: 
 
- Adequació del POUM a la Llei d’urbanisme pel que fa els usos d’habitatge rural 

al SNU. 
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Es planteja l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i 
privats concurrents, així com la necessitat de promoure la modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal del Municipi de Molló actualment vigent, 
aprovat definitivament per la comissió territorial d’urbanisme de Girona en 
data 4 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) núm. 5522 de data 9 de setembre de 2009. 
 
Atès que en data 5-11-2012, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la 
iniciació del procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Molló; i es va emetre informe de Secretaria en relació amb la 
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació del POUM;  
 
La proposta de modificació núm. 2 l’han elaborat els serveis tècnics i jurídics 
del SAT del Consell Comarcal del Ripollès què presten serveis a l’Ajuntament. 
 
Atès l’Informe de Secretaria de data 12-11-2012 i de conformitat amb allò 
que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local;  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 1 del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en els termes que consten en 
l’expedient següents: del redactat dels art. 59.3 i 63 de la secció 3, d’usos en 
sòl no urbanitzable. 
 
Segon. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al setmanari el 
Ripollès. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol 
que el vulgui examinar perquè es presentin les al�legacions que es considerin 
convenients. 
 
Tercer. Sol�licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes 
als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
autoritzi un termini més llarg. 
Pel que fa els organismes afectats, en principi, només demanarem informe al 
Departament de Medi Ambient i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
L’alcalde explica la proposta què s’aprova per unanimitat. 
 
8.ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
No n’hi ha 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
No n’hi ha 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde 
president de la corporació al lloc i data dalt consignats. 
 
El secretari comissionat, Vist i plau, 

Alcalde president, 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz Josep Coma i Guitart 
 


