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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE MARÇ DE 

2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000003  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 26 de març de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:35 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibáñez González, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar les següents actes:  

 

- ACTA NÚM. 1/2021, de 20 de gener de 2021, sessió extraordinària urgent. 

- ACTA NÚM. 2/2021, de 22 de gener de 2021, sessió ordinària. 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2021DECR000031 al 2021DECR000117. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 9 a la 

45 de l’any 2021. 

 

Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 9 a la 45, 

corresponents a l’any 2021.  

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de 

pagament (PMP) del 4t trimestre de 2020. 

 

Es fa saber que en data 28 de gener de 2021 es va trametre al MINHAP la informació 

del PMP del 4t trimestre de 2020 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b) de la  Ordre  

HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de 

subministrament  d’informació relativa  a la Llei Orgànica 2/2012 de  27 d’abril 

d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  de conformitat amb l’establert a 

la Disposició transitòria  Única  del RD  635/2014, de 25 de juliol,  per la que es 

desenvolupa la metodologia  de càlcul  del període mig de pagament a proveïdors  de 

les Administracions públiques  i les condicions  i procediments de retenció de recursos 

dels règims de finançament  previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’EPSF 

amb el resultat que  es transcriu literal de l’aplicatiu: 

 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Molló 1,16 115.079,50 0,00 7.587,84 1,09  

PMP 
Global 

 115.079,50  7.587,84 1,09  

 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

5.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre 

del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda. 

 

 

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, 
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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 

Funció Pública. 

 

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, 

corresponent a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2020, el contingut 

del qual consta a l’expedient.  

 

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma 

AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera 

amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 28 de gener de 

2021. 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

6.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de l’informe de 

morositat  corresponent al 4t trimestre de 2020. 

 

Es fa saber que en data  28.01.2021 es va trametre al MINHAP les dades relatives a 

l’informe de morositat corresponent al 4rt. trimestre de 2020 de conformitat a l'art. 

12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció 

anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la normativa 

en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple. Aquesta mateixa obligació 

la trobem recollida a l’article 16.6 en relació amb l’apartat 10 del mateix article de 

l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

 

L’informe de morositat haurà d’incloure almenys, el detall del període mig de 

pagament global a proveïdors i el període mig de pagament mensual i acumulat als 

proveïdors, així com de les operacions pagades i pendents de pagament de cada 

entitat i del conjunt de la Corporació Local, de conformitat amb allò disposat a l’article 

16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012 en relació amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de 

juliol. 

 

 

Vist la normativa de referència, cal donar compte al Ple de la corporació de la següent 

informació en relació al seguiment de la morositat per a l’exercici 2020: 
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- Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2020, han estat de 

114.404,59 €, la totalitat dels quals s’han realitzat dins del període legal de 

pagament i 674,91€ fora del període legal de pagament. 

 

- Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 2020 

ascendeixen a un import de 17.910,65€, derivades de l’informe trimestral 

corresponent al quart trimestre, en les quals s'està complint amb la seva 

totalitat amb el termini legal a la data de tancament, sense existir obligacions 

pendents de pagament a finals de l’exercici que s’estigui incomplint amb el 

període legal de pagament a final del període. 

 

- El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2020 és de (1,09) dies. 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del Pla 

Pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2022-2024). 

 

 

Es dóna compte al Ple que per Decret d’Alcaldia de data 15 de març 2021 que es 

transcriu a continuació, es va aprovar el següent pla pressupostari a mig termini per 

al trienni 2022–2024, en el qual s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos 

dels futurs 3 anys, que es va trametre al MINHAP en data 15 de març del 2021: 

 

“DECRET D’ALCALDIA 

APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL TRIENNI 

2022-2024 

Expedient: X2021000120 

 

 

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. 
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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.   

 

Vist l’informe emès per la Intervenció, on s’informa que la despesa computable no 

podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de 

l’economia espanyola, i que d’acord amb el proposat pel Consell de Ministres de data 

11 de febrer de 2020, ratificat pel Congrés dels Diputats en data 25/2/2020 i aprovat 

pel Senat en data 4/3/2020 no es podran superar els percentatges màxims següents: 

 

 

2021 2022 2023 

3,0% 3,2% 3,3% 

 

 

A la LOEPSF es matisa que s’entendrà per “despesa computable” aquelles despeses 

no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 

Regionals (SEC), exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en 

prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 

de la Unió Europea o d’altres Administracions Públiques i les transferències a les 

Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als sistemes de 

finançament. 

 

Vist que en data 6 d’octubre de 2020 el Consell de Ministres pren l’acord de deixar 

en suspens les regles fiscals pel període 2020 i 2021, de manera que l’acord del 

Consell de Ministres de data 11 de febrer de 2020 queda suspès, així com els 

percentatges màxims permesos fixats com a referència a l’hora de calcular la regla 

de la despesa. No obstant, per a l’elaboració d’aquest pla pressupostari s’han tingut 

en compte aquells percentatges per ser els darrers aprovats. 

 

Vist tot el que antecedeix,  

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar el següent pla pressupostari a mig termini per al trienni 2022 – 

2024, en el qual s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 

anys: 

 

PLA PRESSUPOSTARI 2022-2024 (PER CAPÍTOLS)   INGRESSOS    
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CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 2021 2022 2023 2024 

A. OPERACIONS CORRENTS     
1 IMPOSTOS DIRECTES 274.500,00 279.990,00 282.789,90 288.445,70 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 165.126,00 168.428,52 170.112,81 173.515,06 

4 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

118.965,00 
121.344,30 122.557,74 125.008,90 

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

 

INGRESSOS OPERACIONS 
CORRENTS: 584.091,00 595.262,82 600.960,45 612.469,66 

      
B. OPERACIONS DE CAPITAL     

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

7 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 159.690,90 250.000,00 43.000,00 44.000,00 

      

 

INGRESSOS OPERACIONS 
CAPITAL 159.690,90 250.000,00 43.000,00 44.000,00 

      

 TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 743.781,90 845.262,82 643.960,45 656.469,66 
      

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

9 
VARIACIÓ DE PASSIUS 
FINANCERS 0,00 147.000,00 0,00 0,00 

      

  INGRESSOS FINANCERS: 0,00 147.000,00 0,00 0,00 
      

 TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . 743.781,90 992.262,82 643.960,45 656.469,66 

   

 

   

     DESPESES   

      
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 2021 2022 2023 2024 

A. OPERACIONS CORRENTS     

1 
REMUNERACIONS DEL 
PERSONAL 

144.025,00 
145.321,23 146.629,12 147.948,78 

2 
COMPRA DE BÉNS CORRENTS 
I SERVEIS 

298.916,90 
295.788,54 301.704,31 304.721,35 

3 DESPESES FINANCERES 900 600,00 600,00 600,00 

4 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

87.940,00 
87.940,00 88.819,40 89.707,59 

      

 

TOTAL DESPESES 
OPERACIONS CORRENTS: 531.781,90 529.649,77 537.752,83 542.977,73 

      
B. OPERACIONS DE CAPITAL  I  
FINANCERES     

6 INVERSIONS REALS 201.500,00 452.113,06 97.707,62 104.991,93 
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7 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

 

TOTAL DESPESES 
OPERACIONS DE CAPITAL: 201.500,00 452.113,06 97.707,62 104.991,93 

      

 TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 733.281,90 981.762,83 635.460,45 647.969,66 

C. DESPESES FINANCERES     

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

9 
VARIACIÓ DE PASSIUS 
FINANCERS 10.500,00 10.500,00 8.500,00 8.500,00 

 

TOTAL DESPESES 
FINANCERES 10.500,00 10.500,00 8.500,00 8.500,00 

      

 TOTAL DESPESES. . . . . . . . . .  743.781,90 992.262,83 643.960,45 656.469,66 
      

 

CAPACITAT (+) O NECESSITAT 
(-) DE FINANÇAMENT 10.500,00 -136.500,00 8.500,00 8.500,00 

      
      

 CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA:   

      

 DESPESES CAPITOLS 1 A 7: 733.281,90 981.762,83 635.460,45 647.969,66 

      

 AJUSTOS: 159.935,90 250.110,00 43.080,00 44.040,00 

      

 - INTERESSOS PRÉSTECS 245,00 110,00 80,00 40,00 

 

- DESPESES FINANÇADES 
AMB FONS FINALISTES AA.PP 159.690,90 250.000,00 43.000,00 44.000,00 

      

 

TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE 573.346,00 731.652,83 592.380,45 603.929,66 

      

 % INCREMENT (regla despesa)    27,61% -19,04% 1,95% 

 

 

 

Segon. Trametre el pla aprovat al Ministeri d’Hisenda, a través de la plataforma 

AUTORIZA 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.” 
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Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

8.0.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del 

pressupost 2020. 

 

Es dona compte al ple del Decret d’Alcaldia de data 22-02-2021 que es transcriu a 

continuació: 

 

“DECRET D’ALCALDIA 

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 

Exped. X2021000039 

Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 

2/2004), el pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i 

al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant 

a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents. 

 

La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de 

l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del RDLeg 2/2004 i l’article 

89.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de 

pressupostos. 

 

La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 

93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril: 

 

a)  Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els 

crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 

autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 

ordenats i els pagaments realitzats. 

b)  Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 

les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 

anul·lats, així com els recaptats nets. 

 

Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de 

determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament 

a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el 

romanent de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril). 

 

Per tot això, vist l’informe de control permanent no planificable relatiu a la liquidació 

del pressupost de conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent 

legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim 

local), 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020, de 

conformitat amb el detall que s’indica a continuació: 
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Liquidació del pressupost de despeses 

 

1.1. Resum 

 

Descripció Import

Crèdits inicials 593.032,73

Modificacions de despeses 265.125,57

Crèdits definitius 858.158,30

Despeses autoritzades 731.598,64

Despeses compromeses 707.351,79

Obligacions reconegudes 629.613,31

Operacions de corrent 453.353,78

Inversions reals 0,00

Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 0,00

Actius financers 0,00

Passius financers 0,00

Operacions financeres 0,00

Pagaments ordenats 616.805,35

Pagaments realitzats 616.805,35

Reintegrament de pagaments 2.061,35

Pagaments líquids 614.744,00

Obligacions pendents de pagament 12.807,96

Pagaments ordenats pendents pagar 0,00  
 

1.2. Detall d’execució per capítols 

 

Capítol
Crèdits 

inicials

Modificacions 

de crèdit

Crèdits totals 

consignats

Despeses 

autoritzades

Despeses 

compromeses

Obligacions 

reconegudes

Pagaments 

ordenats

Reintegrament 

de pagaments

Pagaments 

líquids

Obligacions 

pendents de 

pagament

Pagaments 

ordenats 

pendents de 

pagar

1 134.609,00 2.300,00 136.909,00 134.786,89 134.786,89 134.786,89 134.786,89 0,00 134.786,89 0,00 0,00

2 297.283,73 54.374,84 351.658,57 276.058,57 276.058,57 244.897,60 241.631,42 2.061,35 241.631,42 3.266,18 0,00

3 900,00 500,00 1.400,00 928,33 928,33 928,33 928,33 0,00 928,33 0,00 0,00

4 80.240,00 3.700,00 83.940,00 74.140,96 73.890,96 72.740,96 71.689,63 0,00 71.689,63 1.051,33 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 57.500,00 204.250,73 261.750,73 223.465,07 199.468,22 154.040,71 145.550,26 0,00 145.550,26 8.490,45 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 22.500,00 0,00 22.500,00 22.218,82 22.218,82 22.218,82 22.218,82 0,00 22.218,82 0,00 0,00

Total 593.032,73 265.125,57 858.158,30 731.598,64 707.351,79 629.613,31 616.805,35 2.061,35 616.805,35 12.807,96 0,00  
 
Liquidació del pressupost d’ingressos 
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1.3. Resum 

 

Descripció Import

Previsions inicials 593.032,73

Modificacions d’ingressos 265.125,57

Previsions definitives 858.158,30

Drets reconeguts totals 690.127,02

Drets anul·lats 36.295,59

Drets cancel.lats 1.002,45

Drets reconeguts nets 652.828,98

Operacions de corrent 585.573,20

Alienació d'inversions reals 0,00

Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 0,00

Actius financers 0,00

Passius financers 0,00

Operacions financeres 0,00

Drets recaptats 656.008,83

Devolució d’ingressos 36.295,59

Recaptació líquida 619.713,24

Drets pendents de cobrament 33.115,74  
 

 

 

 

 

1.4. Detall d’execució per capítols 

 

Capítol
Previsions 

inicials

Total 

modificacions

Previsions 

totals

Drets 

reconeguts 

totals

Drets anul·lats
Drets 

cancel·lats

Drets 

reconeguts 

nets

Drets 

recaptats

Devolució 

d'ingressos

Recaptació 

líquida

Drets 

pendents de 

cobrament

1 253.216,87 0,00 253.216,87 287.849,49 12.790,15 600,11 274.459,23 266.120,45 12.790,15 253.330,30 21.128,93

2 16.000,00 0,00 16.000,00 27.328,24 62,54 0,00 27.265,70 26.860,17 62,54 26.797,63 468,07

3 156.400,00 3.507,82 159.907,82 156.534,66 1.627,79 402,34 154.504,53 150.622,81 1.627,79 148.995,02 5.509,51

4 121.369,10 6.426,90 127.796,00 131.428,57 6.461,83 0,00 124.966,74 126.669,34 6.461,83 120.207,51 4.759,23

5 6.000,00 0,00 6.000,00 4.377,00 0,00 0,00 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 40.046,76 37.750,73 77.797,49 82.609,06 15.353,28 0,00 67.255,78 81.359,06 15.353,28 66.005,78 1.250,00

8 0,00 217.440,12 217.440,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 593.032,73 265.125,57 858.158,30 690.127,02 36.295,59 1.002,45 652.828,98 656.008,83 36.295,59 619.713,24 33.115,74  
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2. Magnituds pressupostàries 

 

2.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 

 

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre Import

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 33.115,74

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 49.441,05

Total (a+b) 82.556,79

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre Import

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 12.807,96

d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00

Total (c+d) 12.807,96  
 

2.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
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Capítol Descripció Import Capítol Descripció Import

1 IMPOSTOS DIRECTES 274.459,23 1 DESPESES PERSONAL 134.786,89

2 IMPOSTOS INDIRECTES 27.265,70 2 DESPESES CORRENTS 244.897,60

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 154.504,53 3 DESPESES FINANCERES 928,33

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 124.966,74 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 72.740,96

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.377,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00

+ a)  INGRESSOS CORRENTS 585.573,20 - a) DESPESES CORRENTS 453.353,78 

6 ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00 6 INVERSIONS REALS 154.040,71

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 67.255,78 7 TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00

+ b) INGRESSOS CAPITAL 67.255,78 - b) DESPESES CAPITAL 154.040,71 

+
TOTAL INGRESSOS NO 

FINANCERS (a+b)
652.828,98 -

1) TOTAL DESPESES NO 

FINANCERS (a+b)
607.394,49

8 c) ACTIUS FINANCERS 0,00 8 c) ACTIUS FINANCERS 0,00

9 d) PASSIUS FINANCERS 0,00 9 d) PASSIUS FINANCERS 22.218,82

+
TOTAL INGRESSOS FINANCERS 

(c+d)
0,00 -

2) TOTAL DESPESES 

FINANCERES (c+d)
22.218,82

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) 23.215,67        

AJUSTOS:

(+) 3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 67.872,27        

(+) 4.Desviacions de finançament negatives de l'exercici -                  

(-) 5.Desviacions de finançament positives de l'exercici 6.749,23          

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 61.123,04        

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 84.338,71        
 

 

2.3. Romanents de crèdit 
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TOTAL DE ROMANENTS DE CRÈDIT 228.544,99

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 73.242,82

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 

(Projectes amb finançament afectat)
0,00

FIBRA ÒPTICA 0,00

MILLORA CLORACIÓ AIGUA FAVARS 0,00

REORDENACIÓ DE COLL D'ARES 0,00

MILLORA I CONDICIONAMENT CAMINS RURALS 0,00

ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC 0,00

ADQUISICIÓ EINES, MAQUINÀRIA,... 0,00

INVERSIONS VIES PÚBLIQUES 0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 155.302,17

a. Crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat 

autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.

15.000,00

b. Despeses compromeses 32.310,97

c. Operacions de capital 107.991,20

d. Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets 

afectats

Romanents de crèdits a incorporar a l'exercici 2021: 98.960,33  
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2.4. Romanent de tresoreria 

 

Descripció Import

1. FONS LÍQUIDS 289.790,57

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 97.528,34

(+) del Pressupost corrent 33.115,74

(+) de Pressupostos tancats 49.441,05

(+) d´Operacions no pressupostàries 14.971,55

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 39.011,46

(+) del Pressupost corrent 12.807,96

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d´Operacions no pressupostàries 26.203,50

4. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ 0,00

(-) cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 0,00

(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) 348.307,45

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 32.345,23

Criteri aplicat: Art. 193 LHL

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS (I - II - III)
315.962,22

 
 

 

 

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que 

se celebri. 

 

TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de 

Catalunya.” 
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Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

9.0.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis 

i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2020, elaborat pel Consorci 

Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Vist el Compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 

data 31 de desembre de 2020 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats 

per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2020, del qual es 

desprenen les dades següents: 

 
 
Conceptes Padrons i 

liquidacions 

Ingressos Baixes Pendents 
cobrament 

Pendent anterior 31.12.19 24.497,80    

Total càrrecs a 31.12.20 401.671,57    

Ingrés en voluntària  361.590,92   

Ingrés en executiva  12.838,64   

Baixes   8.697,57  

Pendent en voluntària    17.295,00 

Pendent en executiva     25.724,85 

Interessos de demora  475,24   

Recàrrecs d’apressament  1.610,67   

Costes   509.81   

Total ingressos a 31-12-20  377.025,28  8.697,57 43. 019,85 

 

Vist l’informe d’intervenció al respecte;  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

 

Primer. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2020, 

presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Segon. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i 

Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients. 

 

 

 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 
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10.0.- Aprovació de la baixa de drets reconeguts pendents de cobrament, 

integrats en l’agrupació de pressupostos tancats. 

 

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, 

cal comprovar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que 

resten pendents de cobrament al programa de comptabilitat respon a drets 

efectivament exigibles actualment. 

 

Per aquest motiu s’ha efectuat un anàlisi dels drets pendents de cobrament a 

31/12/2020 derivats del compte de recaptació presentat pel Consorci Servei de 

Recaptació Cerdanya Ripollès i d’altres drets pendents de cobrament d’aquesta 

corporació, i s’ha puntejat la informació obtinguda amb els estats comptables 

d’aquesta corporació a la mateixa data. 

 

D’aquest anàlisi s’ha detectat que existeixen drets reconeguts d’exercicis anteriors 

que no consten en els pendents de cobrament per part del Consorci o per part 

d’aquest Ajuntament, ja sigui degut a errors materials a l’hora de comptabilitzar les 

liquidacions trimestrals d’ingressos per part d’aquesta corporació o al fet que no s’ha 

comptabilitzat la baixa d’alguns drets. 

 

En data 23 de març de 2021 la secretària interventora de la corporació ha emès un 

informe favorable al respecte i ha informat que la competència correspon al ple. 

 

Els fonaments de dret són els següents: 

 

1. Secció 3a, articles 66 a 69 i 34 de la Llei 58/2003, 17 desembre, General tributària,  

en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 

 

2. Article 76 de la Llei General Tributària i  articles 61 a 63 del RD 939/2005, 29 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació a la baixa 

provisional per insolvències, concepte de deutor en situació de fallida, crèdits 

incobrables, efectes de la baixa provisional i revisió i rehabilitació de crèdits 

incobrables. 

 

3. Comptabilització de la cancel·lació dels drets segons estableix l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 

normal  de comptabilitat local.  

 

4. Article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’òrgan 

competent. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 

l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 27.002,30 €, d’acord amb el 

següent detall individualitzat: 
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CANCEL.LACIÓ DRETS EXERCICIS TANCATS 

RD DESCRIPCIÓ IMPORT MOTIU 

120130000044 LLUIS CASANOVAS CERTIFICAT URBANÍSTIC 7,00 NO REALITZAT 

120130000038 MN DAVID. COMPTE LLLIC OBRES 257/2013 30,00   

120130000042 
MARC CASTELL CERT URBANISTIC (12 
PARCEL.LES) 660,00 NO REALITZAT 

120130000041 
DEVESA STA CREU CERTI URBANÍSTICS CAN 
GASSIOT 14 PARCEL.LES 770,00 NO REALITZAT 

120130000039 
RICARD MORER-TAXA LLICÈNCIA 
ACTIVITATS ARNICA I FLORA SL 80,00 COBRAT 24/07/2014 

120130000040 
RICARD MORER-TAXA CERTIFICAT 
URBANISTIC 60,00 COBRAT 

120110000020 
GENCAT-SUB ENLLUMENAT FAVARS EXPD 
56/2010 6.287,12 COBRAT 

120110000021 GENCAT-SUB ENLLUMENAT FAVARS 1A FASE 377,16 COBRAT 

120150000479 
DIPUTACIO GIRONA SUB PAE EXPD 
104/2015 1,26 

DIFERÈNCIA RD I 
INGRÈS CORRECTE 

120100000015 
GENCAT-PUOSC 09 REORDENACIO PASSEIG 
RAMAL ENTRADA 1.000,00 COBRAT 

120190000219 
NARCIS PONS-AUTORITZACIO CENTRE 
SOCIAL MIGJORN 1 I 2 AGOST 83,00 COBRAT 29/07/2019 

120180000340 POCTEFA-SUBVENCIÓ CAMÍ RETIRADA 2.551,00 COBRAT 

120170000685 TAXES NINXOLS 2017 27,19 COBRAT 

120100000013 GENCAT SUBV CATÀLEG BÉNS 484,53 NO REALITZAT 

120130000048 PADRÓ CEMENTIRI 2012-2013 216,00 COBRAT 

120190000011 

EVA MARTINEZ INFORME 
URBANISTIC+CERTIFICAT SECRETARIA 
X2019000035 42,00 NO REALITZAT 

120120000020 PADRÓ CEMENTIRI 2010-2011 165,24 COBRAT 

120120000011 
TERESA VILARRODÀ ALTA 
AIGUA+INSTAL+COMPTADOR 220,34 COBRAT 05/03/2012 

120170000696 
GENERALITAT CATALUNYA, PUSOC 
ANUALITAT 2016 (50% RESTANT) 9.505,63 COBRAT 

120130000052 
JOSE GONZALEZ, TAXA OCUPACIÓ PÚBLICA 
LLITS ELÀSTICS FESTA ROSER 29,70 NO REALITZAT 

120130000051 
JOSE GONZALEZ, TAXA OCUPACIÓ PÚBLICA 
CREPS FESTA ROSER 14,85 NO REALITZAT 

120130000049 
MARIO MARTI TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
CASETA TIRO FESTA DEL ROSER 34,65 NO REALITZAT 

120130000050 
GEMMA MADEO LLIC TAULES I CADIRES 
"GRANJA LA PLAÇA" 60,00 

TANCAMENT 
ACTIVITAT 2013 

120100000003 DEVESA SANTA CREU-PLUSVÀLUA 14/9 168,50 
COBRAT RECAPTACIÓ 
3T 2015 

120100000004 DEVESA SANTA CREU-PLUSVÀLUA 7/10 314,12 

COBRAT RECAPTACIÓ 

3T 2015 

120160000066 
INE ACTUALITZACIO CENS ELECTORAL ANY 
2015 14,74 COBRAT 25/05/2016 

120130000056 JOAN ORRIT, LIQ DEFINITIVA FAVARS 23,07 
COBRAT RECAPTACIÓ 
3T 2013 

120130000055 CRISTIAN DOMINGO-QUOTA URB FAVARS 303,78 
COBRAT RECAPTACIÓ 
3T 2013 

120130000057 
CRISTIAN DOMINGO-LIQUID DEFINITIVA 
FAVARS 23,07 

COBRAT RECAPTACIÓ 
3T 2013 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

120110000015 
REAL ESTATE COMPANY ORRIT SL QUOTA 
URB FAVARS 244,82 

COBRAT RECAPTACIÓ 
ANY 2013 

120150000508 PADRÓ CÀNON GRAL+IVA 2015 (008) 12,99 COBRAT EXECUTIVA 

120150000228 PADRÓ ESCOMBRARIES 2015 (0010) 55,35 COBRAT EXECUTIVA 

120150000504 PADRÓ ESCOMBRARIES 2015 (0023) 55,34 COBRAT EXECUTIVA 

120170000553 LIQ. IBI ESCOMBRARIES 2017 (0019) 15,78 COBRAT EXECUTIVA 

120170000563 ESCOBRARIES 2017 (016) 36,80 COBRAT EXECUTIVA 

120090000002 PADRÓ IBI URBANA 2009 (9007) 1.991,54 COBRAT 

120100000002 PADRÓ IBI URBANA 2010 (00013) 72,82 COBRAT 

120120000003 PADRO IBI URBANA 2012 (0021) 100,65 COBRAT 

120120000021 
PLUSVÀLUES LIQUID RECÀRRECS 
EXTEMPORANIS 2012 (0025) 373,28 COBRAT 

120130000053 
PLUSVÀLUES LIQUID RECÀRRECS 
EXTEMPORANIS 2013 (0009) 0,28 COBRAT 

120140000191 
PLUSVÀLUES LIQUID RECÀRRECS EXTEMP 
IIVTNU 2013 (0027) 167,20 COBRAT 

120150000098 
PLUSVÀLUES LIQUID RECÀRRECS EXTEMO 
IIVTNU 2015 (0003) 5,70 COBRAT 

120150000248 
PLUVÀLUES LIQUID RECÀRRECS EXTEMP 
IIVTNU 2015 (0013) 31,96 COBRAT 

120160000653 
PLUSVÀLUES LIQUID RECÀRRECS EXTEMP 
IIVTNU 2016 (0026) 9,13 COBRAT 

120200000116 
PLUSVÀLUES LIQUID RECÀRRECS IIVTNU 
2020 (003) 22,39 BONIFICAT 

120150000256 LIQ.AIGUA+CONSERV+IVA 2015 (0017) 230,66 COBRAT 

120150000506 PADRO AIGUA+IVA 2015 (0028) 20,16 COBRAT 

120150000509 
PADRÓ CONSERVACIÓ AIGUA+IVA 2015 
(0028) 1,50 COBRAT 

TOTAL 27.002,30€  
 

 

Segon. Dur a terme els assentaments comptables que corresponguin per fer efectiva 

la baixa dels drets esmentats. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

11.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 2/2021 en 

la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 

finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

 

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 19 de març de 2021 es va emetre Informe de intervenció a  la 
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proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost. 

Atès que en data 22 de març de 2021 es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

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 dels següents ACORDS:  

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021 en la 

modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb 

càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior 
i, d’acord amb el següent detall: 

Altes en Aplicacions de Despeses: 

 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 

ANY APLICACIO 
PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2021 1.161.21300 Conservació xarxa aigua Suplement de crèdit 2.500,00 € 

2021 1.161.60901 Millora aigua potable Suplement de crèdit 9.500,00 € 

2021 1.165.62300 Millora enllumenat públic Suplement de crèdit 11.000,00 € 

2021 1.170.63500 Mobiliari urbà Suplement de crèdit 3.000,00 € 

2021 1.330.63200 
PUOSC 2021- Reforma de 
l’Espai Jove 

Suplement de crèdit 4.100,00 € 

2021 1.334.22602 Publicacions d’interès local Suplement de crèdit 9.000,00 € 

2021 1.342.63901 
Millora equipaments 
esportius 

Suplement de crèdit 15.000,00 € 

2021 1.414.21002 
Desenvolupament rural i 
suport ramaderia 

Suplement de crèdit 4.480,96 € 

2021 1.432.22605 
Promoció i Foment del 
turisme 

Suplement de crèdit 1.500,00 € 

2021 1.450.21202 
Despeses manteniment 

refugi 
Suplement de crèdit 2.268,65 € 

2021 1.454.61900 
Millora condicionament 
camins rurals 

Suplement de crèdit 21.000,00 € 

2021 1.920.12000 
SOUS FUNCIONARIS 

GRUP A1 
Suplement de crèdit 25,00 € 

2021 1.920.12004 
SOUS FUNCIONARIS 
GRUP C2 

Suplement de crèdit 100,00 € 

2021 1.920.12006 TRIENNIS Suplement de crèdit 10,00 € 

2021 1.920.12100 COMPLEMENT DESTÍ Suplement de crèdit 65,00 € 

2021 1.920.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC Suplement de crèdit 75,00 € 

2021 1.920.13100 LABORAL TEMPORAL Suplement de crèdit 640,00 € 
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2021 1.920.13101 
LABORAL TEMPORAL 
PISCINA 

Suplement de crèdit 40,00 € 

2021 1.920.14300 
LABORAL TEMPORAL 
PRÀCTIQUES 

Suplement de crèdit 40,00 € 

2021 1.920.16000 SEGURETAT SOCIAL Suplement de crèdit 335,00 € 

2021 1.920.13001 Hores extraordinàries Suplement de crèdit 500,00 € 

2021 1.920.15100 
Gratificacions 
extraordinàries 

Suplement de crèdit 400,00 € 

2021 1.920.22602 Anuncis oficials Suplement de crèdit 1.000,00 € 

2021 1.920.22706 
Serveis tècnics i redacció 
de projectes 

Suplement de crèdit 23.000,00 € 

2021 1.920.62600 
Adquisició equipament 

informàtic 
Suplement de crèdit 1.000,00 € 

2021 1.943.46300 
Aportació Mancomunitat 
Vall de Camprodon 

Suplement de crèdit 2.000,00 € 

2021 1.943.46700 Aportació a consorcis Suplement de crèdit 1.000,00 € 

2021 1.1532.61900 Inversions vies públiques Suplement de crèdit 70.000,00 € 

2021 1.164.62200 Columbaris cementiri 
Concessió de crèdit 
extraordinari 

11.000,00 € 

2021 1.450.60000 Compra terrenys 
Concessió de crèdit 
extraordinari 

12.000,00 € 

2021 1.920.22793 
Restauració i conservació 

Llibres Registre Civil 

Concessió de crèdit 

extraordinari 
5.000,00 € 

        211.579,61€  

 

Alta en Concepte d’Ingressos: 

 

 

ANY 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

2020 1.87000 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER 

DESPESES GENERALS 211.579,61 € 

 
 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona per un termini de quinze dies hàbils, 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. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

12.0.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 

Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al 
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finançament dels costos de manteniment de senders Itinerànnia dels 

municipis del Ripollès per les anualitats 2021, 2022 i 2023. 

 

Vist que el projecte Itinerànnia, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà es 

basa en la creació d’una xarxa de senders de 2.500 km que suposa ordenar i 

recuperar el patrimoni natural, els recursos històrics i valoritzar l’antropologia local. 

El projecte s’ha desenvolupat a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt 

Empordà. 

 

La xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la 

promoció turística de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, l’impuls 

del turisme sostenible, responsable i de qualitat en aquests territoris i el 

desenvolupament, manteniment i millora de la Xarxa de Senders Itinerànnia, una 

infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels 

territoris, així com la realització d’accions de promoció turística i de difusió del 

patrimoni cultural i natural del Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el número de 

visitants de la comarca. 

 

Atès que el 26 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell 

Comarcal del Ripollès van formalitzar un conveni d’encomana de gestió relatiu a la 

coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia, 

pel qual el Consell de la Garrotxa El Consell Comarcal del Ripollès s’ha compromès a 

aportar per aquest concepte, a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’import de 

13.042,34 €/ any -o l’import que s’aprovi anualment-, de conformitat amb el conveni 

d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal 

del Ripollès relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de 

Senders Itinerànnia, formalitzat en data 26 d’octubre de 2020.. 

 

Vist que el 16 d’abril de 2014, la Comissió executiva del Consorci Ripollès 

Desenvolupament (Agència de Desenvolupament del Ripollès), va aprovar el 

document “Manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia Ripollès, categorització 

dels senders per prioritats i municipis, gestió del manteniment i finançament”. 

Aquests document categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren 

per la comarca del Ripollès en tres nivells de prioritat: el nivell 1 (prioritari) era 

assumit pel Consell Comarcal, el nivell 2 (important) era assumit obligatòriament 

pels ajuntaments i el nivell 3 (secundari) era opcional pels ajuntaments. 

 

Vist que la Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya, de 20 de març de 2012, va crear 

l’impost sobre les estades en establiments turístics, també conegut com a taxa 

turística, amb l’objectiu d’obtenir recursos per a nodrir l’anomenat “Fons de foment 

del turisme”. Aquest fons es va crear per finançar polítiques de promoció, preservació 

i desenvolupament de les infraestructures turístiques. 

 

El 50% dels recursos d’aquest fons es destinen a les administracions locals. 

L’Administració de la Generalitat de Catalunya transfereix directament a cada 

ajuntament l’import econòmic resultant de la recaptació de l’impost en el seu àmbit 

territorial. 

 

En aquells ajuntaments on la recaptació anual d’aquest impost no supera el llindar 

dels 6.000 €, l’Administració de la Generalitat de Catalunya transfereix el 50% dels 
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fons recaptats als respectius consells comarcals per tal de que siguin aquests qui els 

gestionin. 

 

Atès que els municipis tenim la competència en la conservació, reparació i defensa 

dels camins municipals, en virtut de les competències atribuïdes pels articles 25.2.a) 

i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 66.3.d) 

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; 

 

Vist l’acord del Consell Comarcal del Ripollès, de 02-02-2021, relatiu a l’aprovació 

del model de Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la comarca, el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució 

al finançament dels costos de manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del 

Ripollès per les anualitats 2021, 2022 i 2023, que pel que fa al nostre municipi 

preveu: 

 

Taula 1. Prioritats 1 i 2 (cost i Km.): 

Municipi Cost  1 

amb IVA 

Km. 

1 

Cost 2 i 

senyalització 

Km. 

2 

Total amb 

IVA 

Total 

km 

MOLLÓ 898,64 € 16 1.027,51 € 15,67 1.926,15 € 31,67 

 

Taula 2. Prioritat 3 (cost i Km.) 

Municipi Cost 3 amb IVA Km. 3 Total amb IVA 

MOLLÓ 280,57 € 4,85 280,57 € 

 

 

Vist l’acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Ripollès de 16-02-

2021, que esmena el conveni pel que fa el percentatge de l’aportació de la taxa 

turística i dona la redacció definitiva del conveni. 

  

Vist el que s’ha exposat anteriorment i l’informe d’intervenció de data 22 de març de 

2021, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès i 

l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al finançament dels 

costos de manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès per les 

anualitats 2021, 2022 i 2023, en tots els seu termes.  
 

 

Segon. Fer constar que aquesta Alcaldia està facultada per a l’aprovació i signatura 

del conveni, així com per a l’adopció de les resolucions que siguin necessàries per a 

la seva bona fi. 

 

Tercer. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès, a l’efecte corresponent. 
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

13.0.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 9 del POUM de Molló 

en relació al PAU 7 i al PAU 9. 

 

Text:  

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 1 de febrer de 2021, 

vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions 

efectuades, va acordar: 

 

“1. Emetre informe sobre la Modificació núm. 9 del POUM en relació al PAU 7 i el PAU 

9, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Molló, en el sentit que cal mantenir la 

suspensió de la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost relatiu la canvi de zonificació de 

zones verdes i esportives, fins que, mitjançant un text refós, verificat pel mateix 

òrgan que ha aprovat provisionalment l’expedient, i diligenciat, s’incorporin les 

prescripcions següents: 

 

1.1. Caldrà qualificar com a sistema viari els terrenys corresponents al camí de 

Setcases que se solapen amb el sistema d’espais lliures a l’extrem nord-est 

de l’àmbit. 

 

1.2. S’hauran d’incorporar al document els articles 41 “Polígon d’actuació 

urbanística número 7” i 43 “Polígon d’actuació urbanística número 9”, 

modificats, així com els plànols PO.II.3.2 “Delimitació dels polígons d’actuació 

urbanística en sòl urbà PAU 5 - PAU 6 - PAU 7” i PO.II.3.3 “PAU 8 – PAU 9 – 

PAU 10 – PAU 11” del POUM, modificats. 

 

1.3. Caldrà completar el document, incorporant les dues prescripcions de 

l’informe: de Protecció civil de 21 d’octubre de 2019: d’una banda dibuixant 

en el plànol de proposta la franja exterior de protecció d’almenys 25 metres 

d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida 

que compleixi les característiques que s’estableixen per reglament, i de l’altra, 

incloent a la normativa la referència a l’article 23 de la Llei 6/1988, de 30 de 

març, forestal de Catalunya, modificat per l’article 177.3 de la Llei 2/2014, del 

27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 

pel que fa a les sol·licituds de rompudes de terrenys forestals per a 

l’establiment d’usos agrícoles, tenint en compte la funcionalitat d’aquestes 

rompudes per a la prevenció d'incendis forestals.” 

 

 

En data 19 de març de 2021 té entrada a l’Ajuntament (núm. de registre d’entrada 

E2021000513) el nou Text Refós de la Modificació Puntual Núm.9 del POUM, signat 

per Anna Verdaguer Pons, arquitecta.  
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Vist que en data 20 de març de 2021 l’arquitecte municipal emet informe favorable 

al nou text refós de la Modificació del POUM núm. 9 en relació al PAU7 i PAU9. 
 

Vist el nou document de Text Refós elaborat per l’arquitecta Anna Verdaguer Pons 

que consta a l’expedient, l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 20 

de març de 2021, i de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.c) i 47.2 ll) 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  es 

proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

 

Primer. Verificar el nou text refós elaborat per l’arquitecta Anna Verdaguer Pons de 

conformitat a l’acord de la CTU de Girona referent a la proposta de la modificació 

núm. 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9, en els termes que consten 

a la documentació de l’expedient. 

 

Segon. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot 

interposar cap tipus de recurs. 

 

Tercer. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 9 del POUM de Molló 

en relació al PAU 7 i al PAU 9 a la Comissió Territorial d’Urbanisme per via telemàtica 

a l’efecte de la seva publicació al DOGC. 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa) i 1 abstenció (Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

14.0.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de 

l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló. 

 

 

Vist que per mandat de l’Alcaldia s’ha incoat un expedient que té per finalitat aprovar 

la modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a 

pastures al municipi de Molló. 

 

Vista la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels 

comunals per a pastures al municipi de Molló: 

 

- Modificar l’article 3, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 3. Comissió de Pastures. 
 

1. L’Ajuntament constituirà a l’inici del mandat municipal la Comissió de Pastures, òrgan 
assessor de l’administració municipal. 

 

2. La Comissió de Pastures estarà formada per: 
 

a) L’alcalde/essa, que actuarà com a president/a de la comissió, podent delegar 
aquesta funció a un dels regidors/es de la Corporació.  
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b) El regidor/a amb competències en ramaderia. 
c) Un representant de la Generalitat de Catalunya per la Muntanya de Molló. 
d) Tots els ramaders que siguin beneficiaris d’acord a l’article 5 d’aquesta 

ordenança. 
 

3. L’Ajuntament serà l’encarregat de determinar el nombre de juntes a l’any. 
 

4. L’Ajuntament, a través del president/a o qui designi, serà l’encarregat d’elaborar l’ordre del 
dia i de convocar els membres de la comissió. Aquesta convocatòria caldrà fer-la com a mínim 

24 hores abans, sense perjudici de que per acord de la majoria es puguin celebrar en un 
termini de temps inferior si hi ha assumptes urgents a tractar que no puguin demorar-se. 
Abans de cada comissió es farà arribar una proposta d’ordre del dia, i es nomenarà un 
secretari/a entre els membres d’aquesta comissió per tal que redacti per escrit l’acta de la 
sessió i la faci arribar a tots els membres una vegada aquesta hagi acabat. Aquesta acta haurà 
de ser aprovada a la següent sessió de la comissió que se celebri.   

 

5. Són funcions de la Comissió de Pastures: 
 

a. Proposar anualment el nombre de caps de bestiar que s’autoritzaran a cada 
ramader en la llicència municipal, sense sobrepassar el límit de càrrega 
admissible. 

b. Fer-se responsable del manteniment de les instal·lacions ramaderes tals com 
abeuradors, filats, mànegues, etc. 

c. Comunicar a l’Ajuntament les incidències o mancances que detecti en les 
forests i proposar accions de millora. 

d. Solucionar en primera instància possibles conflictes entre ramaders. 

e. Vetllar pel manteniment dels camins ramaders d'accés als comunals. 
f. Vetllar pel manteniment de la delimitació dels comunals amb les finques 

veïnes. 

g. Vetllar per la conservació dels elements culturals històrics relacionats amb les 
pastures comunals (barraques de pastors, etc.). 

 
6. La Comissió de Pastures tindrà la condició d’interessat en els procediments administratius 
que afectin els interessos ramaders i els seus acords vincularan a tots els ramaders.” 
 

-  Modificar l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 5. Beneficiaris dels comunals. 
 
1. Seran beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que compleixin tots els 
requisits següents: 
 

a) Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques 
com jurídiques, degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.  

b) Que l'activitat principal del titular de l'explotació sigui l'agricultura i/o ramaderia, que 
s'acreditarà mitjançant justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la 
Seguretat Social, branca d'Agricultura. 

c) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de posseir una 
antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. En el cas que el titular o titulars 

d’una explotació ramadera beneficiària l’any anterior causi baixa per defunció, jubilació o 
canvi de titular (ampliar societat), només es demanarà estar empadronat al municipi al 
nou o nous titulars de la mateixa explotació en cas de que existeixin vincles familiars. 
Les persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al 
municipi.  
Totes aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi. 
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d) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència d’aprofitament de l’any anterior o pendents. 
e) Que l'explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat 

privada o llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 

UBM = 1 Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent 
com a anualitat de referència l’any 2020.”  
 

-  Modificar l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 
“3. En el cas que hi hagi més sol·licituds d’unitats de bestiar major dels que es puguin autoritzar 

d’acord amb la càrrega màxima admissible, es reduirà proporcionalment a tots els sol·licitants 
en el mateix percentatge.” 
 

 

- Modificar l’article 7, que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 7. Tipus de bestiar amb dret a pastures i calendari 
 
1. Només podrà accedir al terrenys comunals el bestiar de tipus boví, equí i oví/cabrum 
degudament autoritzat en la corresponent llicència. 

 
2. No s’admeten altre tipus d’animals perquè pasturin als comunals. 
 
3. El bestiar boví i oví/cabrum autoritzat podrà entrar al comunal a partir de la data d'expedició 
de la llicència, i pasturar en els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans 
del 31 de desembre del mateix any al d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les 

pastures. 

 
4. El bestiar equí autoritzat podrà entrar al comunal a partir del 29 de setembre, i pasturar en 
els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans del 31 de desembre del 
mateix any d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les pastures. 
 
5. Un decret d’alcaldia, amb informe favorable de la Comissió de Pastures i del departament 
competent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, podrà modificar aquests 

terminis, si per motius excepcionals la situació ho requereix.” 

 

 

- Modificar l’article 8, que queda redactat de la següent manera:  

 
“Article 8. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris tindran les obligacions següents: 

 
1. Aportar, durant el termini per a presentar les sol·licituds de pastures, la documentació 

requerida. 
 
2. No es podrà accedir als comunals amb bestiar que no hagi estat autoritzat, així com que no 
hagi passat els controls veterinaris de malalties de declaració obligatòria. 
 
3. Els beneficiaris seran responsables de:  

 
a) El manteniment de les infraestructures ramaderes, filats, abeuradors, mànegues. En aquest 
sentit, cada ramader/a ha de tenir el filat, els abeuradors i altres infraestructures ramaderes 
de la zona assignada en bon estat. 
b) No pasturar a les zones no aptes. 
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c) El bestiar que pasturi a les pastures comunals.” 
 

 

- Modificar l’article 10, que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 10. Expedició de la llicència. 
 
Els períodes i terminis de petició de la llicència s’obrirà quan l’Alcaldia ho determini.” 

 

 

- Modificar l’apartat 2 de l’article 11, que queda redactat de la següent manera:  

 
“2. Juntament amb la instància, els interessats aportaran la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia del DNI del titular de l’explotació si és una persona físic; o bé fotocòpia del CIF 

de l’empresa, fotocòpia del DNI de tots els socis, així com acreditar que la seva seu social 
i la pròpia explotació agrària estiguin al municipi en el cas de una persona jurídica. Així 
també, caldrà acreditar la residència permanent al municipi. 

b) Llibre d'Explotació Ramadera degudament actualitzat, per acreditar que son titulars d’una 
explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques com jurídiques, 
degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs. 

c) Justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca 
Agricultura, per acreditar l'activitat del titular de l'explotació. 

d) Una declaració jurada conforme no obtenen ingressos de l’arrendament, cessió o 

qualsevol altre forma jurídica anàloga, de terrenys cedits a tercers per a que els destinin 

a l’aprofitament de pastures. 
e) Una relació dels caps de bestiar que sol·liciten portar al comunal, amb la seva identificació 

(DIB en el cas de bovins, passaport en el cas d'equins, i cròtal en el cas d'oví/cabrum) 
f) Acreditar, mitjançant documentació vigent, la titularitat del bestiar. 
g) Acreditar el Llibre d'Explotació Ramadera en vigor a nom del sol·licitant.  
h) Escriptures de propietat i contractes de lloguer de terrenys al municipi que acreditin que 

l'explotació ramadera pot assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o 
llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 UBM = 1 
Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent com a 
anualitat de referència l’any 2020, que no caldrà justificar aquest requisit.   

i) Declaració jurada conforme les dades que consten a la sol·licitud presentada i la 
documentació adjunta és veraç i actualitzada, així com que el bestiar ha passat els 
controls sanitaris legalment establerts. S’incorpora a aquesta ordenança, com a Annex I, 

un model de declaració.” 

 

- Modificar l’apartat a) del punt 3 de l’article 17, que queda redactat de la següent 

manera:  

 
 “a. Els apartats 1 a 10 de l’article 16 de la present ordenança.” 

 

Vist l'Informe de Secretaria de data 22 de març de 2021 i de conformitat amb el que 

es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:   
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Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de 

l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló d’acord amb el que 

es transcriu a continuació: 

 

- Modificar l’article 3, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 3. Comissió de Pastures. 
 

1. L’Ajuntament constituirà a l’inici del mandat municipal la Comissió de Pastures, òrgan 

assessor de l’administració municipal. 
 

2. La Comissió de Pastures estarà formada per: 

 
e) L’alcalde/essa, que actuarà com a president/a de la comissió, podent delegar 

aquesta funció a un dels regidors/es de la Corporació.  
f) El regidor/a amb competències en ramaderia. 
g) Un representant de la Generalitat de Catalunya per la Muntanya de Molló. 
h) Tots els ramaders que siguin beneficiaris d’acord a l’article 5 d’aquesta 

ordenança. 

 
3. L’Ajuntament serà l’encarregat de determinar el nombre de juntes a l’any. 

 
4. L’Ajuntament, a través del president/a o qui designi, serà l’encarregat d’elaborar l’ordre del 
dia i de convocar els membres de la comissió. Aquesta convocatòria caldrà fer-la com a mínim 
24 hores abans, sense perjudici de que per acord de la majoria es puguin celebrar en un 

termini de temps inferior si hi ha assumptes urgents a tractar que no puguin demorar-se. 
Abans de cada comissió es farà arribar una proposta d’ordre del dia, i es nomenarà un 
secretari/a entre els membres d’aquesta comissió per tal que redacti per escrit l’acta de la 
sessió i la faci arribar a tots els membres una vegada aquesta hagi acabat. Aquesta acta haurà 
de ser aprovada a la següent sessió de la comissió que se celebri.   

 
5. Són funcions de la Comissió de Pastures: 

 
d. Proposar anualment el nombre de caps de bestiar que s’autoritzaran a cada 

ramader en la llicència municipal, sense sobrepassar el límit de càrrega 
admissible. 

e. Fer-se responsable del manteniment de les instal·lacions ramaderes tals com 
abeuradors, filats, mànegues, etc. 

f. Comunicar a l’Ajuntament les incidències o mancances que detecti en les 

forests i proposar accions de millora. 
d. Solucionar en primera instància possibles conflictes entre ramaders. 

e. Vetllar pel manteniment dels camins ramaders d'accés als comunals. 
f. Vetllar pel manteniment de la delimitació dels comunals amb les finques 

veïnes. 
g. Vetllar per la conservació dels elements culturals històrics relacionats amb les 

pastures comunals (barraques de pastors, etc.). 
 
6. La Comissió de Pastures tindrà la condició d’interessat en els procediments administratius 
que afectin els interessos ramaders i els seus acords vincularan a tots els ramaders.” 
 

-  Modificar l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 5. Beneficiaris dels comunals. 
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1. Seran beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que compleixin tots els 
requisits següents: 
 

f) Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques 
com jurídiques, degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.  

g) Que l'activitat principal del titular de l'explotació sigui l'agricultura i/o ramaderia, que 
s'acreditarà mitjançant justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la 
Seguretat Social, branca d'Agricultura. 

h) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de posseir una 

antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. En el cas que el titular o titulars 
d’una explotació ramadera beneficiària l’any anterior causi baixa per defunció, jubilació o 
canvi de titular (ampliar societat), només es demanarà estar empadronat al municipi al 
nou o nous titulars de la mateixa explotació en cas de que existeixin vincles familiars. 
Les persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al 
municipi.  
Totes aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi. 

i) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència d’aprofitament de l’any anterior o pendents. 
j) Que l'explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat 

privada o llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 
UBM = 1 Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent 
com a anualitat de referència l’any 2020.”  
 

-  Modificar l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 
“3. En el cas que hi hagi més sol·licituds d’unitats de bestiar major dels que es puguin autoritzar 

d’acord amb la càrrega màxima admissible, es reduirà proporcionalment a tots els sol·licitants 
en el mateix percentatge.” 
 

 

- Modificar l’article 7, que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 7. Tipus de bestiar amb dret a pastures i calendari 
 

1. Només podrà accedir al terrenys comunals el bestiar de tipus boví, equí i oví/cabrum 
degudament autoritzat en la corresponent llicència. 
 
2. No s’admeten altre tipus d’animals perquè pasturin als comunals. 
 
3. El bestiar boví i oví/cabrum autoritzat podrà entrar al comunal a partir de la data d'expedició 

de la llicència, i pasturar en els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans 
del 31 de desembre del mateix any al d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les 

pastures. 
 
4. El bestiar equí autoritzat podrà entrar al comunal a partir del 29 de setembre, i pasturar en 
els llocs assignats per la Comissió de Pastures. Tanmateix, abans del 31 de desembre del 
mateix any d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les pastures. 

 
5. Un decret d’alcaldia, amb informe favorable de la Comissió de Pastures i del departament 
competent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, podrà modificar aquests 
terminis, si per motius excepcionals la situació ho requereix.” 

 

 

- Modificar l’article 8, que queda redactat de la següent manera:  
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“Article 8. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris tindran les obligacions següents: 

 
1. Aportar, durant el termini per a presentar les sol·licituds de pastures, la documentació 
requerida. 
 
2. No es podrà accedir als comunals amb bestiar que no hagi estat autoritzat, així com que no 
hagi passat els controls veterinaris de malalties de declaració obligatòria. 

 
3. Els beneficiaris seran responsables de:  
 
a) El manteniment de les infraestructures ramaderes, filats, abeuradors, mànegues. En aquest 
sentit, cada ramader/a ha de tenir el filat, els abeuradors i altres infraestructures ramaderes 
de la zona assignada en bon estat. 
b) No pasturar a les zones no aptes. 

c) El bestiar que pasturi a les pastures comunals.” 
 

 

- Modificar l’article 10, que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 10. Expedició de la llicència. 
 
Els períodes i terminis de petició de la llicència s’obrirà quan l’Alcaldia ho determini.” 

 

 

- Modificar l’apartat 2 de l’article 11, que queda redactat de la següent manera:  

 
“2. Juntament amb la instància, els interessats aportaran la documentació següent: 
 
j) Fotocòpia del DNI del titular de l’explotació si és una persona físic; o bé fotocòpia del CIF 

de l’empresa, fotocòpia del DNI de tots els socis, així com acreditar que la seva seu social 
i la pròpia explotació agrària estiguin al municipi en el cas de una persona jurídica. Així 
també, caldrà acreditar la residència permanent al municipi. 

k) Llibre d'Explotació Ramadera degudament actualitzat, per acreditar que son titulars d’una 
explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques com jurídiques, 
degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs. 

l) Justificació d'estar donat d'alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca 

Agricultura, per acreditar l'activitat del titular de l'explotació. 
m) Una declaració jurada conforme no obtenen ingressos de l’arrendament, cessió o 

qualsevol altre forma jurídica anàloga, de terrenys cedits a tercers per a que els destinin 

a l’aprofitament de pastures. 
n) Una relació dels caps de bestiar que sol·liciten portar al comunal, amb la seva identificació 

(DIB en el cas de bovins, passaport en el cas d'equins, i cròtal en el cas d'oví/cabrum) 

o) Acreditar, mitjançant documentació vigent, la titularitat del bestiar. 
p) Acreditar el Llibre d'Explotació Ramadera en vigor a nom del sol·licitant.  
q) Escriptures de propietat i contractes de lloguer de terrenys al municipi que acreditin que 

l'explotació ramadera pot assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o 
llogada al municipi per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació (1 UBM = 1 
Ha neta), excepte pels beneficiaris que hi ha tingut dret els darrers anys, prenent com a 
anualitat de referència l’any 2020, que no caldrà justificar aquest requisit.   

r) Declaració jurada conforme les dades que consten a la sol·licitud presentada i la 
documentació adjunta és veraç i actualitzada, així com que el bestiar ha passat els 
controls sanitaris legalment establerts. S’incorpora a aquesta ordenança, com a Annex I, 
un model de declaració.” 
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- Modificar l’apartat a) del punt 3 de l’article 17, que queda redactat de la següent 

manera:  

 
 “a. Els apartats 1 a 10 de l’article 16 de la present ordenança.” 
 

 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini 

mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 

escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 

examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 

pertinents.  

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament, 

adreça https://www.mollo.cat/reglaments. 

 

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’ordenança que 

ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 

tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

15.0.- Aprovació del Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la 

seva xarxa en el marc del programa Pm05 -Girona, territori cardioprotegit-

del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

 

Antecedents 

 

En data 14 de gener de 2021, R.E. E2021000058, es rep instància mitjançant la que 

l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) exposa 

que “en el marc del programa Pm05 –Girona, territori cardioprotegit- del Catàleg de 

Serveis de Dipsalut, és necessari renovar el Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors 

i gestió de la seva xarxa”. 

 

En ofici adjunt, s’informa que el Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en sessió 

ordinària número 202/02, d’11 de febrer, el text del conveni, l’objecte del qual és 

establir els termes i condicions de la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament dels 

desfibril·ladors fixos i les seves cabines o bé dels desfibril·ladors mòbils propietat de 

Dipsalut, així com establir les condicions per a la gestió dels desfibril·ladors instal·lats 

en el terme municipal, en el marc de l’esmentat programa Pm05. 

 

Aquest acord no modifica les vigents bases reguladores de manteniment de l’estat 

de la xarxa de desfibril·ladors, aprovades pel Consell rector el 3 de novembre de 
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2015. 

 

Vist el text del conveni abans referit, que ha fet arribar l’organisme autònom Dipsalut 

i que consta a l’expedient. 

 

Atès el que disposa el Reglament de Cessió temporal de desfibril·ladors lliures, 

aprovat per Dipsalut. 

Atès que cada any, perden la vida desenes de persones per mort sobtada cardíaca, 

és a dir, després que el cor —per un problema elèctric— deixi de bombar sang. Afecta 

tant homes com dones, de totes les edats, i és imprevisible. La manera de salvar qui 

la pateix és intervenir ràpidament amb un desfibril·lador, un aparell que dona una 
descàrrega elèctrica per tal que el cor torni a bategar normalment. 

Fins fa poc temps, però, aquests aparells només es trobaven disponibles en espais 

molt concrets, estaven distribuïts de manera molt desigual i es concentraven 
especialment en equipaments esportius. 

Per posar-los més a l’abast i corregir aquesta distribució dispar, Dipsalut n’ha 

implantat a tots els municipis gironins. El nombre de desfibril·ladors cedits a cadascun 

s’ha determinat atenent a factors com són la població, els equipaments, les 

característiques de cada localitat i altres criteris objectius. Se n’ha implantat, dins de 

columnes, a places, carrers i façanes d’equipaments. A més, s’ha dotat de 

desfibril·ladors els cossos de primera resposta. Alhora, se cedeixen temporalment 

desfibril·ladors per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de 

persones, activitats o població de risc, actes multitudinaris o per reforçar zones en 

funció de les activitats de temporada. 

Atès que Dipsalut es responsabilitza de la gestió integral: del control, la vigilància, la 

informació i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors. El manteniment inclou la 

revisió anual, la neteja interior i exterior de la cabina, la resolució immediata de les 

incidències, la substitució dels desfibril·ladors que tinguin algun problema i el canvi 

de les bateries i els elèctrodes quan correspon. 

Fonaments jurídics  

 

Considerant el que estableixen els articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, reguladora de 

les bases del règim local, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’ú d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 

de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

Atès les competències que atorga l’article 22 de la Llei 7/1985 reguladora de les 

Bases de Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Aprovar el Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la 

seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Molló en el marc del programa Pm05 “Girona, 

territori cardioprotegit” del Catàleg de Serveis de Dipsalut, d’acord amb el text 

íntegre del mateix que consta a l’expedient, per un període de 4 anys. 
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Segon. Facultar l'alcalde president tan àmpliament com sigui necessari per a la 

signatura del conveni i demés tràmits necessaris. 

 

Tercer. Comunicar l’adopció dels presents acords a l’organisme autònom Dipsalut, 

als efectes corresponents. 

 

Quart. Encomanar a Dipsalut la publicació d’aquest conveni al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

16.0.- Donar compte de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de Molló 

i la Parròquia de Santa Cecília de Molló per a la cessió de l’ús de l’església 

de Sant Sebastià per a activitats de caire cultural i altres àmbits de 

col·laboració. 

 

  

Es dona compte a aquest Ple que en data 8 de març de 2021, es va signar el Conveni 

entre l’Ajuntament de Molló i la Parròquia de Santa Cecília de Molló per a la cessió de 

l’ús de l’església de Sant Sebastià per a activitats de caire cultural i altres àmbits de 

col·laboració, que es transcriu a continuació: 

 

 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I LA PARRÒQUIA DE SANTA 

CECÍLIA DE MOLLÓ PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS DE L’ESGLÉSIA DE SANT 

SEBASTIÀ PER A ACTIVITATS DE CAIRE CULTURAL I ALTRES ÀMBITS DE 

COL.LABORACIÓ 

 

Molló, 8 de març de 2021 

 

 

REUNITS 

 

D’una part,  el senyor Josep Coma Guitart, major d’edat, veí de Molló,  titular del DNI 

XXXXXXXX, en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Molló, amb 

NIF XXXXXXXX, amb domicili al Carrer de Sant Sebastià, 2, de Molló. 

 

I d’altra part Josep Sala i Subirana,  titular del NIF XXXXXXXX,,  en la seva condició 

de Rector de la parròquia de Santa Cecília de Molló, del BISBAT DE VIC, amb NIF 

XXXXXXXX, amb domicili al carrer Santa Maria número 1 de 08500 Vic. 

 

Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per a formalitzar aquest conveni 

 

EXPOSEN 
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I. Que el Bisbat de Vic és propietari de l’església de Sant Sebastià de la parròquia de 

Santa Cecília de Molló, situada en el carrer Sant Sebastià número 4, de Molló 

(Girona), identificada cadastralment amb la referència 1087101DG5818N0001BK. 

 

II. Que l’església de Sant Sebastià ja té un ús públic organitzat per la parròquia, i el 

seguirà tenint. 

 

III. Que l’Ajuntament de Molló està interessat en poder utilitzar puntualment 

l’església de Sant Sebastià com a espai d’activitats culturals adients a la naturalesa 

de l’edifici. 

  

IV. Atès el valor històric i social de l’església de Sant Sebastià,  i amb la finalitat de 

garantir la seva pervivència i evitar-ne la seva degradació, l’Ajuntament vol concórrer 

a la convocatòria d’ajuts per a la consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis 

monumentals que siguin oferts per les diferents administracions públiques, per tal 

d’anar realitzant obres de restauració en la citada església. 

 

I per regular els usos i les relacions entre ambdues parts, estableixen els següents:  

 

 

PACTES 

 

Primer.- De l’objecte del conveni  

 

La Parròquia de Santa Cecília de Molló, representada pel seu rector, d’acord amb el 

Bisbat de Vic, cedeix l’ús de l’església de Sant Sebastià de Molló a l’Ajuntament de 

Molló. L’Ajuntament podrà utilitzar l’immoble per a la realització puntual d’activitats 

d’interès cultural.  

 

Segon.- De la durada del conveni  

 

Les parts convenen de forma expressa que la durada del present conveni serà de 

vint-i-cinc anys, comptadors a partir de la seva signatura. Així mateix s’estableix un 

període màxim de tres anys per l’inici de les primeres obres importants de 

restauració, passats els quals aquest conveni restarà sense efecte per manca 

d’actuació per part de l’Ajuntament.  

 

Tercer.- Caràcter de la cessió d’ús a l’Ajuntament  

 

La cessió d’ús tindrà caràcter gratuït, per la qual cosa l’Ajuntament no ha de satisfer 

cap contraprestació. L’ús municipal per part de l’Ajuntament en cap cas alterarà els 

usos litúrgics als que es destina l’equipament, que son per naturalesa prioritaris.  

 

Quart.- De les obligacions de la part cedent  

 

a. La Parròquia autoritza l’Ajuntament a fer ús de l’església per a la realització dels 

actes culturals esmentats en l’apartat primer. 
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b. La propietat s’obliga a disposar d’una assegurança de continent, mentre que 

l’assegurança de contingut i responsabilitat civil derivada de la seva activitat serà a 

càrrec de l’Ajuntament.  

 

Cinquè.- De les obligacions de la part cessionària  

 

a. L’Ajuntament es compromet a fer un bon ús de l’església i, en cap cas, podrà cedir, 

arrendar o gravar l’ús de la mateixa.  

 

b. L’Ajuntament de s’obliga a sol·licitar l’autorització escrita de la Parròquia de Santa 

Cecília  i de la Delegació Episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, per a 

qualsevol obra ordinària o extraordinària de manteniment o restauració en l’església 

de Sant Sebastià que l’ajuntament vulgui realitzar-hi. 

 

c. L’Ajuntament s’obliga a contractar l’assegurança de contingut i de responsabilitat 

civil derivada del tipus i el volum de la seva activitat.  

 

d. L’Ajuntament es compromet a sol·licitar una subvenció per a la restauració de les 

façanes de l’església el marc de la convocatòria de la Diputació de Girona de 

“Subvencions per a la restauració i conservació de béns immobles d'interès 

patrimonial de les comarques gironines per a l'any 2021”. 

 

e. L’Ajuntament farà constar la col·laboració de la parròquia en tots aquells materials 

gràfics, físics o digitals que editi en motiu de les activitats que organitzi en l’església 

de Sant Sebastià.  

 

Sisè.- De l’extinció del conveni o les pròrrogues del mateix 

 

a. Transcorregut el termini de vint-i-cinc anys del conveni, aquest es podrà prorrogar, 

previ acord per escrit d’ambdues parts, per un nou termini que serà valorat per les 

parts d’acord amb les expectatives i les necessitats del moment.  

 

b. Si alguna de les parts vol denunciar el conveni, caldrà anunciar-ho amb una 

anticipació mínima de tres mesos respecte el període final de vigència o d’alguna de 

les seves pròrrogues.  

 

Setè.- Dels incompliments del conveni i de les divergències 

 

Qualsevol incompliment dels pactes precedents serà motiu de resolució del present 

conveni. 

 

Vuitè. Normativa aplicable. 

 

En tot allò no previst en el present conveni s’estarà a les disposicions de la Llei 

5/2006, de 20 de maig, llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, i altres que siguin 

d’aplicació. 

 

Novè. Jurisdicció aplicable.  
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En relació amb les qüestions i discrepàncies que es plantegin en aplicació d’aquest 

conveni de cessió d’ús, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals de Vic. 

 

 

Les parts donen el seu consentiment a tot el contingut d’aquest document, que el 

signen com a prova de conformitat per triplicat en el lloc i data assenyalats a 

l’encapçalament. 

 

Josep Sala i Subirana     Josep Coma i Guitart 

Rector   Alcalde-President ” 

 
 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

17.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per sol·licitar el canvi de nom 

del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès pel del Consell d’Alcaldies 

del Ripollès. 

 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació: 

 

“17. Acord relatiu a la moció presentada pels grups comarcals de Junts, 

Candidatura de Progrés i Unió de Partits Municipalistes pel canvi de 

nom del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès pel del Consell 

d’Alcaldies del Ripollès 

 

En data 12 de gener de 2021, RE 174 i 182, ha tingut entrada al Registre del 

Consell Comarcal del Ripollès la moció impulsada pels grups comarcals de Junts, 

Candidatura de Progrés i Unió de Partits Municipalistes relativa al canvi de nom 

del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès pel de Consell d’alcaldies i que 

té el contingut literal següent: 

 

“El DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya regula els òrgans del 

consell comarcal, entre els que hi figura el “consell d’alcaldes”. Aquesta norma 

legal no s’adapta al llenguatge no sexista. 

 

En el BOP de Girona número 229, de 27 de novembre de 2015, es va publicar 

el Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del 

Ripollès. Aquest Reglament ja fa referència als alcaldes i alcaldesses. 

 

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal, publicat al BOP de Girona núm. 116 

de 15 de juny de 2001 ha d’adaptar-se, entre d’altres qüestions, al Reglament 
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regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i evitar en tot el seu text normatiu 

l’ús de llenguatge no sexista. 

 

Per tot això, es PROPOSA al Ple del Consell Comarcal: 

 

Primer.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no 

sexista del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i, en concret, de 

tots aquells articles que fan referència al consell d’alcaldes, canviant la seva 

denominació per Consell d’Alcaldies. 

 

Segon.- Un cop modificada la Llei d’organització comarcal, instar el Consell 

Comarcal del Ripollès a canviar la denominació formal d’aquest òrgan com a 

“Consell d’alcaldies del Ripollès” i que així consti a partir d’ara en tots els 

documents que en facin referència. 

 

Tercer.- Un cop modificada la Llei d’organització comarcal, instar el Consell 

Comarcal a revisar, tenint en compte l’ús d’un llenguatge no sexista, el 

Reglament Orgànic Comarcal (ROC). 

Quart.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i als ajuntaments 

de la comarca del Ripollès””. 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no 

sexista del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i, en concret, de 

tots aquells articles que fan referència al consell d’alcaldes, canviant la seva 

denominació per Consell d’Alcaldies. 

 

Segon.- Un cop modificada la Llei d’organització comarcal, instar el Consell 

Comarcal del Ripollès a canviar la denominació formal d’aquest òrgan com a 

“Consell d’alcaldies del Ripollès” i que així consti a partir d’ara en tots els 

documents que en facin referència. 

 

Tercer.- Un cop modificada la Llei d’organització comarcal, instar el Consell 

Comarcal a revisar, tenint en compte l’ús d’un llenguatge no sexista, el 

Reglament Orgànic Comarcal (ROC). 

 

Quart.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i als ajuntaments 

de la comarca del Ripollès”. 

 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS: 

 

Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, en el 

sentit de sol·licitar el canvi de nom del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès 

pel del Consell d’Alcaldies del Ripollès. 
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Segon. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no sexista del 

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de l'organització comarcal de Catalunya i, en concret, de tots aquells articles que fan 

referència al consell d’alcaldes, canviant la seva denominació per Consell d’Alcaldies. 

 

Tercer. Un cop modificada la Llei d’organització comarcal, instar el Consell Comarcal 

del Ripollès a canviar la denominació formal d’aquest òrgan com a “Consell d’alcaldies 

del Ripollès” i que així consti a partir d’ara en tots els documents que en facin 

referència. 

 

Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, al Departament 

de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya. 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de 

l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i cada 

un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

18.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per reclamar al govern de la 

Generalitat l’increment de les ajudes pels sectors de la restauració i el 

comerç del municipi i la comarca. 

 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació: 

 

“22.1 Acord relatiu a la moció dels grups comarcals Candidatura de 

Progrés (PSC), Junts i Unió de Partits Municipalistes per reclamar al 

govern de la Generalitat l’increment de les ajudes pels sectors de la 

restauració i el comerç del municipi i la comarca 

 

En data 12 de gener de 2021, RE 197, el Sr. Enric Pérez Casas, en representació 

del grup comarcal Candidatura de Progrés (PSC) va presentar una moció 

impulsada pel grup comarcal candidatura de progrés (PSC) per reclamar al 

govern de la Generalitat l’increment de les ajudes pels sectors de la restauració 

i comerç del municipi i la comarca. 

 

D’acord amb la instància presentada pel Sr. Enric Pérez Casas en data 19 de 

gener de 2021, RE 369, aquesta moció, consensuada pels grups comarcals 

Candidatura de Progrés (PSC), Junts i Unió de Partits Municipalistes té el 

contingut literal següent:  

 

“MOCIÓ DEL GRUP COMARCAL CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC), JUNTS I 

UNIÓ DE PARTITS MUNICIPALISTES PER RECLAMAR AL GOVERN DE LA 

GENERALITAT L’INCREMENT DE LES AJUDES PELS SECTORS DE LA 

RESTAURACIÓ I COMERÇ DEL MUNICIPI I LA COMARCA 
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EXPOSA: 

 

Com sempre hem defensat des dels grups comarcals de Candidatura de 

Progrés (PSC), Junts i Unió de Partits Municipalistes, cal actuar de forma 

coordinada, coherent i acceptant les decisions que en qualsevol moment 

prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i efecte de reduir el risc de 

propagació i d’emergència sanitària provocat per la COVID-19. 

 

Tot i això, les ajudes destinades pel Govern de 2,3 milions d’euros en ajuts 

directes als sectors de la restauració, el comerç i el turisme del Ripollès 

afectats pel tancament perimetral per la COVID-19 decretat el 23 de 

desembre passat son manifestament insuficients per a contrarestar unes 

pèrdues que el sector quantifica en més de 8 milions d’euros. 

 

No només son insuficients quantitativament si no que a més posen de relleu 

un doble greuge: 

 

D’una banda la decisió improvisada del tancament comarcal, fent ús de les 

comarques econòmicament més vulnerables per exemplificar una tasca de 

prevenció de la covid amb un menysteniment insultant de tota 

l’administració local. En cap moment es va comptar amb l’opinió del territori   

i no es va plantejar una mínima coordinació ni abans de la decisió del 

confinament ni després amb el plantejament de les ajudes. Un tancament 

molt més selectiu de les poblacions de la comarca amb els índex més alts 

hauria tingut un impacte econòmic molt menor. 

 

I per l’altra banda, la compensació econòmica ni de bon tros pal·liarà el 

trinxament dels negocis orientats a la restauració i al sector serveis. La 

mesura de confinament perimetral no només va suposar un ingrés de 0 € 

sinó que cal sumar totes les despeses que els establiments ja havien 

efectuat, ja sigui contractant personal o comprant provisions d’aliments 

frescos. 

 

És per tot això que, segons els càlculs del món empresarial Ripollès, les  

pèrdues globals derivades d’aquestes restriccions ascendeixen a 40 milions 

d’euros, una xifra que dista molt respecte l’aportació anunciada per la 

Generalitat de Catalunya. Així, a més, de ser insuficients, aquestes 

compensacions no preveuen aportacions a d’altres sectors econòmics 

igualment damnificats. És el cas del sector primari i els productors 

agroalimentaris, els transportistes, les empreses distribuïdores d’aliments, 

les empreses de comunicació, les d’activitats culturals, els allotjaments per 

a animals domèstics o empreses de manteniment i instal·lacions, entre 

altres. 

 

Aquest confinament comarcal durant les festes de nadal per part del Govern 

de la Generalitat han tingut una clara afectació i impacte per a l’economia 

local, especialment al sector de la restauració de la comarca. Les dades de 

l'Agència de Desenvolupament del Ripollès indiquen que l’estructura 

econòmica de la Comarca es caracteritza per un alt grau de concentració del 

sector serveis en un 66,49%. 
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Per tot allò exposat, els grups comarcals Candidatura de Progrés (PSC), Junts 

i Unió de Partits Municipalistes sol·licita al Plenari del Consell Comarcal 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Manifestar que, si bé les ajudes posades en marxa pel Govern de la 

Generalitat al sector de la restauració són un pas endavant, són insuficients 

i cal seguir treballant per ajudar als sectors afectats per aquesta crisi. Cal 

garantir que aquestes siguin ajudes immediates, a fons perdut i directament 

vinculades a poder pagar lloguer de locals i sous de personal contractat a fi 

i efecte d’evitar tancaments de negocis i empreses relacionades amb aquest 

sector. 

 

Segon.- Reiterar que les compensacions anunciades han oblidat altres 

sectors econòmics igualment damnificats. És el cas del sector primari i els 

productors agroalimentaris, els transportistes, les empreses distribuïdores 

d’aliments, les empreses de comunicació, les d’activitats culturals, els 

allotjaments per a animals domèstics o empreses de manteniment i 

instal·lacions, entre altres. 

 

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que intensifiqui el treball de 

coordinació per consensuar les mesures amb els sectors afectats davant la 

necessitat de mesures extraordinàries per fer front a la crisi sanitària que 

patim, i poder garantir d'aquesta manera una correcta, efectiva i 

proporcionada aplicació de les mateixes.  

 

Quart.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat 

de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als partits polítics amb 

representació al Parlament, als Ajuntaments del Ripollès, a les Associacions 

empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes. 

 

No obstant això, el plenari resoldrà.”. 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció 

dels següents acords: 

 

Primer.- Manifestar que, si bé les ajudes posades en marxa pel Govern de la 

Generalitat al sector de la restauració són un pas endavant, són insuficients i cal 

seguir treballant per ajudar als sectors afectats per aquesta crisi. Cal garantir que 

aquestes siguin ajudes immediates, a fons perdut i directament vinculades a poder 

pagar lloguer de locals i sous de personal contractat a fi i efecte d’evitar tancaments 

de negocis i empreses relacionades amb aquest sector. 

 

Segon.- Reiterar que les compensacions anunciades han oblidat altres sectors 

econòmics igualment damnificats. És el cas del sector primari i els productors 

agroalimentaris, els transportistes, les empreses distribuïdores d’aliments, les 

empreses de comunicació, les d’activitats culturals, els allotjaments per a animals 

domèstics o empreses de manteniment i instal·lacions, entre altres. 
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Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat, a través de la 

subdelegació del govern, que intensifiqui el treball de coordinació per consensuar les 

mesures amb els sectors afectats davant la necessitat de mesures extraordinàries 

per fer front a la crisi sanitària que patim, i poder garantir d'aquesta manera una 

correcta, efectiva i proporcionada aplicació de les mateixes. 

 

Quart.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Estat- a través de la subdelegació del 

govern-, als partits polítics amb representació al Parlament, als Ajuntaments del 

Ripollès, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions 

municipalistes.” 

 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS: 

 

Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, en el 

sentit de reclamar al Govern de la Generalitat l’increment de les ajudes pels sectors 

de la restauració i el comerç del municipi i la comarca.  

 

Segon. Manifestar que, si bé les ajudes posades en marxa pel Govern de la 

Generalitat al sector de la restauració són un pas endavant, són insuficients i cal 

seguir treballant per ajudar als sectors afectats per aquesta crisi. Cal garantir que 

aquestes siguin ajudes immediates, a fons perdut i directament vinculades a poder 

pagar lloguer de locals i sous de personal contractat a fi i efecte d’evitar tancaments 

de negocis i empreses relacionades amb aquest sector. 

 

Tercer. Reiterar que les compensacions anunciades han oblidat altres sectors 

econòmics igualment damnificats. És el cas del sector primari i els productors 

agroalimentaris, els transportistes, les empreses distribuïdores d’aliments, les 

empreses de comunicació, les d’activitats culturals, els allotjaments per a animals 

domèstics o empreses de manteniment i instal·lacions, entre altres. 

 

Quart. Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat, a través de la 

Subdelegació del Govern, que intensifiqui el treball de coordinació per consensuar les 

mesures amb els sectors afectats davant la necessitat de mesures extraordinàries 

per fer front a la crisi sanitària que patim, i poder garantir d'aquesta manera una 

correcta, efectiva i proporcionada aplicació de les mateixes. 

 

Cinquè. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, al Govern de 

la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a la Subdelegació del Govern 

de l’Estat. 

 

Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de 

l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i cada 

un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord. 
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

19.0.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll de rebuig en relació amb la supressió 

de la unitat de trànsit d’Olot del cos de Mossos d’Esquadra. 

 

Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació: 

 

“«..» 

9.1. Expedient e-01.03.1029 2/2021 Moció de rebuig en relació a la 

supressió de la unitat de trànsit d’Olot del cos de Mossos d’Esquadra 

 

Motivació 

L’Ajuntament de Ripoll ha tingut coneixement a través de la premsa que el 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té la intenció de suprimir 

la Unitat de trànsit del cos de Mossos d’Esquadra ubicada a Olot i que cobreix 

actualment la seguretat viària de la comarca del Ripollès, amb l’objectiu de 

centralitzar els efectius a una altra comissaria més allunyada del Ripollès. 

 

En aquest sentit, som coneixedors des de fa temps que en aquesta Unitat no 

es reposen els efectius personals, de manera que els mateixos han anat 

minvant, ocasionant greuges en la resposta a les incidències i accidents que es 

produeixen a la xarxa viària de la comarca i, sense tenir en compte l’increment 

de trànsit que hi ha d’ençà d’un temps a la xarxa viària. En efecte, el volum de 

trànsit no és el mateix actualment que fa vint anys, i per tant s’estan adoptant 

mesures que no cobreixen les necessitats reals dels usuaris de les carreteres 

del Ripollès i del propi territori. 

 

Al Ripollès i Ripoll anem veient com a les comarques més allunyades de les 

metròpoli se’ns va reduint progressivament d’efectius presencials de 

l’administració catalana i de la central; fet que afecta als serveis rebuts per la 

ciutadania de forma comparativa amb altres comarques. 

 

La seguretat en general i la seguretat del trànsit no poden ser serveis a reduir 

si entenem el país com un ens equilibrat on les persones visquin on visquin 

puguin gaudir de les prestacions i benestar que proveeix l’administració. 

Seguretat, sanitat, educació, serveis assistencials són pilars fonamentals de 

l’estructura de país, visquis en qualsevol de les 41 comarques de Catalunya. 

 

Amb la nova decisió de reduir la Unitat de Trànsit, pensem que els temps de 

resposta a les incidències viàries i als accidents es veurà incrementat amb el 

risc que això suposa per a la seguretat dels usuaris de la xarxa viària, així com 

la probable disminució de controls preventius, que especialment poden afectar 

a les extremitats de la xarxa. Aquest fet comporta reduir la sensació de 

seguretat i l’efectivitat de la tasca preventiva i a la vegada disuassòria dels 

agents en complement del cos de seguretat ciutadana. 
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Per tot això, considerem que és procedent instar al Departament d’Interior de 

la Generalitat de Catalunya que reconsideri aquesta decisió i que elabori un Pla 

d’actuació per tal de garantir la seguretat en el trànsit a la comarca del Ripollès, 

en el que es mantingui la unitat operativa de trànsit a Olot o es consideri una 

ubicació alternativa centrada en compartir estructura a la comisaria de MMEE 

ABP del Ripollès a Ripoll, des de la qual es podria cobrir el servei de control, 

prevenció i assistència a la xarxa viària de mobilitat terrestre de bona part del 

Berguedà nord i est, l’alta i oest de la Garrotxa i el nord d’Osona, el LLuçanés i 

part de la Cerdanya i que es doti a aquesta unitat de la suficient estructura per 

cobrir les necessitats territorials de la comarca del Ripollès, i per tant també de 

Ripoll. 

 

Disposició 

La Junta de Govern Local resol: 

 

9.1.1. Manifestar el rebuig a la supressió de la Unitat de Trànsit d’Olot del cos 

de Mossos d’Esquadra, per tal de garantir la seguretat en el trànsit dels usuaris 

de la xarxa viària del Ripollès i per tant de Ripoll. 

 

9.1.2. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a 

l’elaboració d’un Pla d’Actuació consistent en el manteniment de la Unitat de 

Trànsit d’Olot o la seva reubicació a Ripoll des de la qual es podria cobrir el 

servei de control, prevenció i assistència a la xarxa viària de mobilitat terrestre 

de bona part del Berguedà nord i est, l’alta Garrotxa, nord i oest de la Garrotxa 

i el nord d’Osona, el Lluçanès i part de la Cerdanya i procedir a augmentar els 

efectius a la mateixa per millorar el servei de seguretat viària. 

 

9.1.3. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal i a la resta de municipis 

de la comarca del Ripollès per si desitgen sumar-se a les peticions. 

 

9.1.4. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Interior de la Generalitat 

de Catalunya i a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

Girona, i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya pel 

seu coneixement i a l’efecte corresponent. 

"..".” 

 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS: 

 

Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Ripoll de rebuig en 

relació amb la supressió de la unitat de trànsit d’Olot del cos de Mossos d’Esquadra. 

 

Segon. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a l’elaboració 

d’un Pla d’Actuació consistent en el manteniment de la Unitat de Trànsit d’Olot o la 

seva reubicació a Ripoll des de la qual es podria cobrir el servei de control, prevenció 

i assistència a la xarxa viària de mobilitat terrestre de bona part del Berguedà nord i 

est, l’alta Garrotxa, nord i oest de la Garrotxa i el nord d’Osona, el Lluçanès i part de 

la Cerdanya i procedir a augmentar els efectius a la mateixa per millorar el servei de 

seguretat viària. 

 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

Tercer. Manifestar la necessitat d’ampliar els efectius de Mossos d’Esquadra 

destinats a la comarca del Ripollès, ja que sobretot els municipis que ens trobem als 

extrems de la mateixa tenim poca presència policial, i en època de vacances i festius 

(amb un augment per 3 o 4 de la població resident) es fa més necessària la 

intervenció dels Mossos d’Esquadra en la resolució de conflictes.  

 

Quart. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll, al Consell Comarcal 

del Ripollès, al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de 

l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i cada 

un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

20.0.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll per sol·licitar la implantació del 5G a 

Ripoll i de la fibra òptica arreu de la comarca del Ripollès. 

 

Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació: 

 

“«..» 

5.2. Expedient e-01.03.1029 76/2020 Sol·licitud al Departament de 

Polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya per a la implantació 

del 5G a Ripoll pel foment de la innovació digital 

 

Motivació 

Atès que la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya és estendre les 

"Àrees 5G" arreu del país perquè es pugui exercir el dret a innovar des del 

territori i per al territori, creant així un projecte de país que impliqui el teixit 

empresarial i les institucions, és convenient sol·licitar al Govern de la 

Generalitat de Catalunya i en concret al Departament de Polítiques Digitals que 

doti al municipi de Ripoll d’una Àrea 5G. 

 

Consta que des de fa uns mesos s’estan definint àrees 5G arreu de Catalunya 

per posar a disposició de l’ecosistema TIC i dels diferents sectors econòmics i 

socials de la zona d’un ban de proves perquè puguin dur a terme la seva 

activitat innovadora i desenvolupar nous productes i serveis digitals de valor 

afegit al voltant de la 5G. 

 

Ripoll, atenent al seu teixit empresarial tecnològicament punter i un entorn amb 

centres que imparteixen Cicles Formatius duals, considera la necessitat de 

potenciar i promoure la tecnologia 5G, com a eina facilitadora i com a 

instrument, per tal de crear infraestructura i ecosistema al territori. És 

important que Ripoll disposés d'una de les àrees 5G a desplegar per tal de 
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desenvolupar activitats de formació i disseminació, tallers, proves de concepte 

i laboratoris. En aquest sentit des de l'Ajuntament de Ripoll i les entitats de 

promoció econòmica s'han iniciat diferents iniciatives per tal de potenciar 

aquests àmbits com espais de Wifi4EU, espais de coworking, càpsules 

d’emprenedoria, bons d’innovació, eines per a l’educació telemàtica, ... 

considerant els mateixos fonamentals per l'economia i tecnologia del futur. 

 

Per a un adequat equilibri territorial, pel potencial, per la situació geogràfica, 

per les comunicacions existents a data d’avui i per l’actual situació econòmica i 

social, Ripoll hauria de disposar d’una “Àrea 5G” a fi de generar sinèrgies en el 

territori amb l’objectiu de dinamitzar l’ecosistema empresarial i desenvolupar 

serveis d’impacte a partir d’una tecnologia puntera com la 5G, que pot 

contribuir en sectors com ara la indústria, l’educació, les ciutats intel·ligents o 

el turisme. Ripoll com a municipi industrial i turístic és un potencial que no es 

pot deixar perdre, més tenint en compte que també és seu d’altres sectors com 

és l’agroalimentari i el sector rural que la seva dinamització i digitalització són 

claus no només per l’equilibri territorial del país sinó també per la necessitat de 

disposar d’aquesta tecnologia a fi de guanyar amb competitivitat. 

 

Des del consistori es considera bàsic contribuir a construir un futur millor, i 

aquest futur passa per augmentar les oportunitats laborals de la ciutadania i 

contribuir a frenar un despoblament que la comarca del Ripollès pateix des de 

fa uns anys. Amb la possible creació de l’Àrea 5G de Ripoll, municipi dels 

Pirineus, és una gran oportunitat per tal de dur a terme una transformació 

digital necessària pel territori, promovent la capacitació del nord de Catalunya 

en l’ús de les tecnologies digitals avançades. 

 

Disposar d’aquesta tecnologia és bàsic per tal d’obrir les portes a iniciar nous 

projectes i consolidar aquells que ja estan iniciats en el territori, així com 

possiblitat la transferència en aspectes digitals aplicats a diferents àmbits de 

coneixement i de producció, una forma d’expandir capacitats, d’obtenir la plena 

connectivitat, doncs són premisses bàsiques per la recuperació econòmica. 

 

Les Àrees 5G neixen amb l’objectiu de potenciar l’ecosistema català de la 5G i 

convertir Catalunya en un pol de referència internacional al voltant d’aquesta 

tecnologia. Els seus objectius són millorar a tot Catalunya els serveis 

tecnològics ja existents, promoure l’ús comercial de la xarxa 5G i impulsar el 

seu desplegament, promovent casos d’ús i proves de concepte en entorns reals 

i fomentant una economia digital més enllà de les zones urbanes. En aquest 

sentit Ripoll no pot quedar darrera, si no tot al contrari ha d’encapçalar una 

d’aquestes àrees 5G. 

 

Les Àrees 5G volen esdevenir estructures de llarg recorregut al territori amb un 

model de conversió publicoprivada i convertir-se en punts de referència per a 

la disseminació i formació sobre les noves possibilitats que oferirà aquesta 

tecnologia i el seu caràcter facilitador, integrador i generador de nous models 

de negoci, aspectes que des de Ripoll es considera que s’han de liderar. 

 

Des del punt de vista comarcal hi ha territoris de la comarca que encara no 

disposen de fibra òptica, la qual cosa no deixar de ser una mancança afegida 
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que provoca un clar desequilibri territorial manifest i que Ripoll com a capital 

de comarca no pot obviar, motiu pel qual és necessari que de forma paral·lela 

i urgent des de l’administració autonòmica es potenciï amb la màxima prioritat 

possible arribar a tota la comarca amb la fibra òptica. 

 

D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons 

Decret de l'Alcalde-President de data 25 de juny de 2019, publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona número 144 de 29 de juliol de 2019, i d'acord 

amb allò establert en el Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP 

número 70 d'1 de juny de 2000, s’emet la següent, 

 

Disposició 

La Junta de Govern Local resol: 

 

5.2.1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que prengui en 

consideració la necessitat per les raons exposades en aquesta resolució que es 

doti a Ripoll d’una de les primeres Àrea 5G del país. 

 

5.2.2. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti les 

mesures necessàries i urgents per tal que tots els municipis de la comarca del 

Ripollès disposin de fibra òptica. 

 

5.2.3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Polítiques Digitals i 

Administració Pública de la Generalitat de Catalunya a fi que efectuï els tràmits 

necessaris per a proposar una Àrea 5G a Ripoll, i posi fi a la mancança de fibra 

òptica d’alguns municipis 

 

5.2.4. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta 

de municipis de la comarca a fi que donin recolzament a aquesta petició, així 

com a la Xarxa C17, a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, a l’Agència 

Ripollès Desenvolupament, a la Inspecció territorial d’Ensenyament, a la 

Fundació Eduard Soler, i a la Conselleria d’Empresa i Coneixement. 

"..".” 

 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS: 

 

Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Ripoll per sol·licitar la 

implantació del 5G a Ripoll i de la fibra òptica arreu de la comarca del Ripollès. 

 

Segon. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti a Ripoll d’una de 

les primeres Àrea 5G del país, així com fer avinent que aquesta tecnologia s’estengui 

després (i amb la major celeritat possible) arreu de la nostra comarca i del país, i 

sobretot les zones rurals i de muntanya, a fi de no ser sempre les últimes on arribin 

els projectes innovadors en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.  

 

Tercer. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures 

necessàries i urgents per tal que tots els nuclis habitats de la comarca del Ripollès 

disposin de fibra òptica. 
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Quart. Comunicar aquesta resolució al Departament de Polítiques Digitals i 

Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de 

l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i cada 

un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

21.0.- Assumptes urgents. 

 

S’acorda per unanimitat dels assistents incorporar el següent punt a l’ordre del dia. 

 

21.1.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança 

fiscal núm. 18 per causa de la pandèmia del COVID-19 i la declaració de 

l’estat d’alarma, en relació a la taxa d’ocupació de la via pública per 

l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires. 

 

Antecedents 

 

En data 29 de desembre de 2020 es va publicar al BOP núm. 249 de Girona l’anunci 

d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per 

a l’exercici 2021 i següents, i publicació del text refós. 

 

Vist que mitjançant el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara 

l'estat d'alarma per contenir la propagació d’infeccions causades por el SARS-CoV-2, 

va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional, amb totes les conseqüències 

que això suposa, sobretot per a l'economia nacional.  

 

A tenor de l’anterior situació, la qual es greument perjudicial pels bars i restaurants, 

i tenint en compte el vessant principalment turístic del municipi, aquest Ajuntament 

com ja va fer l’any anterior, té la voluntat de modificar l’Ordenança Fiscal Núm. 18 

reguladora entre d’altres, de la taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de 

terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 

Vist que en data 26 de març de 2021 per provisió d’Alcaldia es sol·licita la modificació 

de l’Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a 

l’aprofitament especial del domini públic local, concretament la suspensió de l’apartat 

B de l’ANNEX de TARIFES a l’exercici 2021: 

 

“B) OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 

TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
 

C o n c e p t e Tarifa 
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1.- Taules i cadires, satisfaran per m² d’ocupació, prèvia sol·licitud anual 
dels m2 necessaris que l’Ajuntament haurà d’autoritzar expressament i 

senyalitzarà degudament sobre l’espai físic. 

 
12€/m² 

 
NOTA: 
1. Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. En el supòsit de demora en el termini de retirada de terrasses, el cost del treball de 
la retirada es facturarà als subjectes passius, en funció de les ordenances fiscals.” 

 

 

Vist l’Informe emès per al Secretària Interventora de data 26 de març de 2021 on 

conclou el següent: 

 

 La taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa es tracta d’una taxa d’exacció voluntària 

per part de la Corporació. 

 L’aplicació d’una taxa menor a la fiscalment ordenada i aprovada en casos 

singulars, implica de fet un benefici tributari il·lícit, de conformitat amb allò 

previst a l’art. 9.1 RDL 2/2004. 

 L’art. 17 TRLRHL es refereix a l’aprovació, modificació i fins i tot la derogació 

de les Ordenances fiscals, suprimint el tribut.  

 L’esmentat article no contempla la suspensió de l’aplicació de l’Ordenança 

fiscal, però entén aquesta part que, si és possible la seva derogació la qual 

implica supressió del tribut, també considerem possible que es suspengui 

temporalment l’aplicació del mateix, de forma que l’Ordenança fiscal no 

produeixi efectes i no s’apliqui, o bé no s’apliqui parcialment alguna part de la 

mateixa.  

 Per poder suspendre temporalment l’aplicació d’una part de l’ordenança caldrà 

procedir a la seva modificació per tal d’establir una disposició transitòria que 

reguli la seva aplicació. En aquest cas concret, la següent disposició 

transitòria: 

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

De manera transitòria, es suspèn l’aplicació de l’ordenança en relació a la taxa 

d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules 

i cadires amb finalitat lucrativa prevista a l’apartat B de l’ANNEX de TARIFES 

d’aquest Ordenança fiscal per l’exercici 2021, des de la entrada en vigor de la 

present modificació, que introdueix aquesta disposició transitòria, fins a 31 de 

desembre de 2021, ambdues dates incloses. Un cop transcorregut el termini 

de suspensió es reprendrà la seva vigència, a tots els efectes i per a tots els 

obligats tributaris de la mateixa. 

 

 L’esmentada modificació no podrà tenir efectes retroactius. 

 

 Per evitar perjudicis que pugui ocasionar la vigència d’aquest apartat B de 

l’ANNEX de TARIFES de l’Ordenança fiscal que es pretén modificar cal adoptar 
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un acord de suspensió cautelar de l’aplicació d’aquest apartat fins que entri 

en vigor la modificació definitiva. 

 

 

A tenor d’aquestes circumstàncies, la reducció de l’aforament per imposició legal, 

dificulta que els titulars de les activitats puguin fer actuacions per compensar la 

pèrdua d’aforament amb l’impacte econòmic que això comporta. Per aquest motiu, 

la corporació vol modificar l’Ordenança Fiscal per canvia el règim d’aplicació, 

suspenent parcialment l’aplicació de la mateixa.  

 

 

Legislació aplicable 

 

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

 

 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 Ordenança Fiscal Núm. 18, reguladora de les taxes per a la utilització privativa 

o per a l’aprofitament especial del domini públic local. 

 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny (ROAS) 

 Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma 

per contenir la propagació d’infeccions causades por el SARS-CoV-2. 

 

Per tot l’exposat, l’Alcalde PROPOSA l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació del text de l’Ordenança fiscal 18 que 

regula entre d’altres, la taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys 

d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en el sentit d’incorporar la 

següent disposició transitòria: 

 

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
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De manera transitòria, es suspèn l’aplicació de l’ordenança en relació a la taxa 

d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 

amb finalitat lucrativa prevista a l’apartat B de l’ANNEX de TARIFES d’aquest 

Ordenança fiscal per l’exercici 2021, des de la entrada en vigor de la present 

modificació, que introdueix aquesta disposició transitòria, fins a 31 de desembre de 

2021, ambdues dates incloses. Un cop transcorregut el termini de suspensió es 

reprendrà la seva vigència, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la 

mateixa.” 

 

Segon. Suspendre l’aplicació d’aquest apartat B de l’ANNEX de TARIFES de 

l’ordenança actual com a mesura cautelar fins a la entrada en vigor de la modificació 

anterior, d’acord amb l’article 108 Llei 39/2015.  

 

La mesura es pren a fi d’evitar evitar perjudicis d’impossible o difícil reparació entre 

els subjectes passius de l’esmentada taxa, derivats de l’aplicació de l’ordenança 

actual i posteriorment per l’ordenança modificada, els quals podrien causar una 

discriminació greu entre persones que es troben en la mateixa situació i iguals drets. 

 

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 

d'anuncis de la Corporació i a la web de la corporació. 

 

Quart. Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies hàbils des del 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins 

el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 

estimin oportunes. 

 

En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial 

de la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu 

més el text modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província, així com al tauler d’edictes de la web municipal consultable 

https://www.mollo.cat/etauler. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

22.0.- Precs i preguntes 

 

L’Alcalde llegeix la carta de comiat i agraïment enviada pel Dr. Berdala ja que el 

proper mes d’abril es jubila. 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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