Aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Molló, en data de 17 de gener
de 2014.

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 9/2013
Caràcter: extraordinària
Dia: 13 de desembre de 2013
Inici: 20:00
Acabament: 21:00
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart
Sr. Lluís Pairó i Carola
Sr. Pere Suñer i Vilanova
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé i Hernández

Excusa: Sr. Jordi Aspar i Bas
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme
Autònom Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per les funcions
públiques de Secretaria a l’Ajuntament de Molló.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a
l'efecte de tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’ordenança reguladora dels serveis d’administració
electrònica de l’Ajuntament de Molló
2. Aprovació de l’ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys
comunals per a pastures a Molló
3. Proposta de nomenament de jutge de pau titular del municipi de Molló
4. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci pels Espais d’Interès
Natural del Ripollès (CEINR)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcalde president declara oberta la
sessió i es tracten successivament els punts següents:
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1. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

REGULADORA

DELS

SERVEIS

Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 2-12-2013 es sol·licità
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora dels serveis d’Administració
electrònica;
Considerant l’esmentat informe emès en data 2-12-2013 i vist el projecte
d’ordenança elaborat per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la
mateixa data;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels serveis
d’Administració electrònica de l’Ajuntament de Molló en els termes en que
consta a l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini
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 taulell d’anuncis de la Corporació, perquè
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari
per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat

2. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’APROFITAMENT
DELS TERRENYS COMUNALS PER A PASTURES A MOLLÓ
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 2-12-2013 es sol·licità
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora de l’aprofitament dels
terrenys comunals per a pastures al municipi de Molló;
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Considerant l’esmentat informe emès en data 2-12-2013 i vist el projecte
d’ordenança elaborat per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la
mateixa data;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’aprofitament
dels terrenys comunals per a pastures al municipi de Molló en els termes en
que consta a l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini
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 taulell d’anuncis de la Corporació, perquè
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari
per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat

3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DEL
MUNICIPI DE MOLLÓ.
Atès que per Decret d'Alcaldia de data 14-01-2012 es va incoar expedient
pels tràmits del nomenament del Jutge de Pau titular i substitut del municipi
de Molló, d'acord amb els articles 4, 5 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, i l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial;
Atès que en al BOPG núm. 16 de 23-01-2013 es va publicar l'anunci per
presentar les sol·licituds de les persones interessades en aquest càrrec i s’ha
exposat al tauler d’anuncis del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Ripoll i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant el termini reglamentari;
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Atès que van presentat la documentació quatre persones del municipi
interessades en el càrrec de Jutge de Pau de Molló:
•
•
•
•

Sr. Gerard Pairó Jorge
Sr. Josep Ricart Corcoy (La seva incapacitat parcial del 75%, per la
pèrdua d’un braç en accident laboral, no suposa impediment per
l’exercici del càrrec)
Sr. Joan Pastoret Ventulà
Sr. Guillem Pastoret Navarro

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Molló de 15 de març de 2013 va proposar
nomenar jutge de pau titular el Sr. Gerard Pairó Jorge, i jutge de pau
substitut al Sr. Joan Pastoret Ventulà.
Atès que al
nomenament
substitut en
possessió del

BOPG número 106, de 3 de juny es va publicar edicte de
de càrrecs de jutge de pau, entre els quals, el de jutge de pau
la persona del Sr. Joan Pastoret Ventulà, que va prendre
càrrec com a jutge de pau substitut el dia 28 de juny de 2013.

Atesa la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb
registre d’entrada número 548, de 25 de juny de 2013, on es resolia que el
Sr. Gerard Pairó Jorge no podia exercir el càrrec de jutge de pau titular per
incompatibilitat.
Atesos els escrits d’aquest Ajuntament de Molló de data 27 de juny de 2013,
registre de sortida número 527, notificats al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en data 2 de juliol de 2013, sense resposta per part del mateix.
Atès l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 11 de
novembre de 2013, amb registre d’entrada número 1001, requerint a aquest
Ajuntament de Molló que proposi un altre candidat/a per ser nomenat jutge
de pau titular.
El Ple per unanimitat, i en conseqüència complint amb el quòrum exigit de
majoria absoluta, ACORDA:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de:
JUTGE DE PAU TITULAR DE MOLLÓ: Sr. Josep Ricart Corcoy.
2. Fer constar expressament que, el Sr. Josep Ricart Corcoy, no té cap causa
d’incapacitat de conformitat a l’article 303 de la LOPJ.
3. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a
Barcelona, Secretaria del Govern Jutges de Pau, així com al Jutjat de Primera
Instància i Instrucció Únic de Ripoll per al seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
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L’alcalde explica abastament la proposta.

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS (CEINR)
El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais
d'Interès Natural del Ripollès (CEINR), en la seva sessió de data 18 de
setembre de 2013, va aprovar inicialment la Modificació dels estatuts
reguladors d'aquest ens (publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5616, de data 27 d'abril de 2010).
Aquest acord ha estat notificat a l’Ajuntament de Molló, en la seva qualitat de
membre del Consorci, per a la seva consideració i, si escau, ratificació.
La modificació proposada consisteix essencialment en
crear dues
vicepresidències –actualment només n'hi ha una– que, juntament amb la
Presidència, suposin la representativitat territorial equitativa del Baix
Ripollès, de la Vall del Freser i de la Vall del Ter. Així mateix, s'atorga a les
vicepresidències una sèrie de funcions i es regula la majoria necessària per a
la seva elecció.
Es proposa la modificació de l'article 7, de l'apartat 5.a) de l'article 8, de
l'article 10 i de l'apartat 2.a) de l'article 15, els quals queden redactats de la
següent manera:
Article 7
“Els òrgans de govern, de gestió i de cooperació del Consorci són els
següents:
a) El Consell Plenari
b) La Comissió Executiva
c) El Consell Consultiu
d) La Presidència
e) Les Vicepresidències
f) El Gerent”
Apartat 5.a) de l’article 8
“8.5 En tot cas correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable:
a) L’elecció, d’entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. Els
vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del president
b) (...)”
Article 10
“(...) 10.3 en els casos d’absència o malaltia del president, serà substituït pel
vicepresident primer o bé, en els casos d’absència o malaltia d’aquest últim,
pel vicepresident segon.
10.4. Hi haurà dues vicepresidències, la vicepresidència primera i la
vicepresidència segona. Els càrrecs de vicepresidents seran nomenats pel
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Consell Plenari a proposta del president, d’entre els membres que formen la
Comissió Executiva. El vicepresident primer i el vicepresident segon, hauran
de ser escollits per tal de garantir juntament amb la presidència, l’equilibri i
representació territorial de la Vall del Freser, Vall del Ter, i Baix Ripollès
10.5. El càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon s’intercanviaran
anualment entre els dos vicepresidents.
10.6. Les funcions de les vicepresidències seran les següents:
a) Substituir al president en els casos d’absència i/o malaltia d’acord amb
l’ordre assignat.
b) Representació territorial assignada del Consorci.
c) Contribuir i col·laborar en les tasques de presidència que li siguin
encomanades.
d) Les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Comissió
Executiva i per la Presidència.”
Apartat 2.a) de l'article 15
“(...)15.2. En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus components per a la validesa dels acords que s’adoptin sobre les
matèries següents:
a) Nomenament del president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a
segon/a, del/la gerent i membres de la Comissió Executiva (...)”
De conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 87 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 271 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, els articles 160, 313 i 316 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, els articles 114 i 115 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, estableix que la modificació dels
estatuts dels consorcis, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern,
ha de ser ratificada pels ens, administracions i altres entitats consorciades,
amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Per tot l’exposat, es proposa:
1. Aprovar la modificació de l'article 7, de l'apartat 5.a) de l'article 8, de
l'article 10 i de l'apartat 2.a) de l'article 15 dels Estatuts reguladors del
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del
Ripollès (CEINR), en la forma que s'ha transcrit a la part expositiva d'aquest
acord.
2. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i tauler d’anuncis de la corporació la modificació aprovada, i a tal
efecte, facultar el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès
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Natural del Ripollès (CEINR), tan àmpliament com en dret sigui necessari, per
al tràmit conjunt d’informació pública i per a tots els demés tràmits
administratius necessaris fins a l’aprovació definitiva de la modificació.
3. Comunicar aquest acord al CEINR per a la seva deguda constància i a
l’efecte corresponent.
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat

I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde
president de la corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, al lloc, data i hora,
dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

Josep Coma i Guitart

CPISR-1
C Josep
Ruiz i
Muñoz

Digitally signed by CPISR-1 C Josep
Ruiz i Muñoz
DN: c=ES, o=Ajuntament de Molló,
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