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A N Y 2 0 1 2
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: 6/2012
Caràcter: Ordinari
Dia: 6 de juliol de 2012
Inici: 20:00 hores
Acabament: 20:45 hores
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS:
L’alcalde
Els/Les regidors/res

Illm. Sr. Josep Coma Guitart
Lluís Pairó Carola
Pere Suñer Vilanova
Elena Llongarriu Guillamet
Jordi Aspar Bas
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa

Excusa: Mireia Solé Hernández.
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari
comissionat pel Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del
Ripollès, a l'Ajuntament de Molló.
Desenvolupament de la sessió.
La regidora Sra. Teresa Buixeda s’incorpora al punt número 6 de l’ordre del
dia.
1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
El ple aprovar l’acta 5/2012 de 25 de maig de 2012 per unanimitat dels
assistents.
2- Correspondència i despatx oficial.
S’assabenta al ple dels següents assumptes:
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Núm.
Ordre
Entra
-da

Data

Assumpte

1

05/06/2012

2

12/06/2012

3

15/06/2012

C.S.R. Aprovació acceptació de la delegació de les
competències de gestió, liquidació i recaptació de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plusvàlues) de l’ajuntament de
Molló
INE. Ingrés corresponent a l’actualització del Cens
Electoral de l’any 2011
Fundació Televall. Proposta de formació dirigida als
habitants del municipi, per fomentar l’ús de les noves
tecnologies.

3- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia:
Núm.
Ordre
Ple

Data

1

16/5/2012

2

18/5/2012

3

21/5/2012

4

05/06/2012

5

12/06/2012

6

18/06/2012

7

18/06/2012

8

25/06/2012

9

28/06/2012

Assumpte

Lloguer Centre Social Migjorn pel dia 18/5/2012 reunió
pares d’alumnes de l’Escola Dr.Robert.
Baixa rebut aigua i nova liquidació de l’habitatge situat
a la Crta.França, 5.
Llicència d’obres estesa de línia aèria de baixa Tensió a
400C a instal.lar a La Zona de la Masó Petita
Llicència d’obres per pavimentar tancat dels gossos al
Serrat de les Bigues de Molló.
Requeriment documentació de la sol.licitud de llicència
d’obres per posar una pèrgola a la terrassa de Can
Jordi a Espinavell.
Contractació personal laboral temporal categoria de
peó
Contractació personal laboral piscina municipal
Liquidació provisional obres arranjament deficiències
clavegueram de la urbanització carrers dels Pirineus i
del Gra de Fajol
Transferència ajuda econòmica per l’adquisició d’una
ambulància a la Creu Roja Vall de Camprodon.
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4- Aprovació del Compte General 2011
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte
general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2011, i en
atenció als informes obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba
conforme i que no s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en
què ha estat a exposició pública segons anunci publicat en BOPG núm. 110 de data
7 de juny de 2012.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a l'any
2011 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2011 i
l’altra documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció
del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb la Resolució de 15 d’abril de 2011 (DOGC núm.
5863, de 20 d’abril) per la qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, de data 12 d’abril de 2011, sobre la forma en què les
corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el
Compte General per mitjans telemàtics.
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic
de 2011 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i
223 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
d’hisendes locals, atès que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni
signat en data 18 de desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran
enviar els seus comptes mitjançant un únic procediment telemàtic, que permetrà
considerar presentats els comptes en ambdues institucions a tots els efectes.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els assistents.
5- Aprovació definitiva, si escau, de la bandera municipal de Molló
Atès que el ple de la corporació va adoptar en sessió plenària de 30 de març
de 2012, l’acord d’aprovació inicial de la bandera del municipi de Molló.
Atès que es va publicar anunci d’exposició pública al DOGC número 6108 del
16 d’abril de 2012 i al taulell d’anuncis de la corporació durant trenta dies de
conformitat amb el Decret 263/1991, de 25 de novembre, d’aprovació del
Reglament dels símbol dels en locals de Catalunya,
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Atès que no s’han presentat allegacions durant el termini d’exposició pública.
Atès el què disposen articles 36 a 38 de Decret Legislatiu 2/2003, de
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
Catalunya, i els articles 24 i següents del Decret 263/1991, de 25
novembre, d’aprovació del Reglament dels símbol dels en locals
Catalunya,

28
de
de
de

El ple adopta els següents acords:
PRIMER: Aprovar definitivament la proposta de bandera de Molló, que serà:
apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), verd clar, amb el
molló blanc de l'escut, d'alçària 5/8 de la del drap i amplària 11/36 de la
llargària del mateix drap, al centre; la qual tindrà eficàcia a partir de la
publicació dels mateixos al DOGC per part del Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
SEGON. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els assistents.
6- Aprovació, si escau, del conveni amb la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon, per a dur a terme el XIII Festival de Música de la Vall de
Camprodon.
Vist el conveni de collaboració entre la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i aquest Ajuntament de Molló per a la realització del XIII edició
del Festival de Música de la Vall de Camprodon que segueix a continuació:
“CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE
CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ, PER A LA REALITZACIÓ DEL XIII
FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON
Camprodon, 28 de febrer de 2012
REUNITS
D’una part, la Senyora Ester Noguer i Juncà, Presidenta de la Mancomunitat
de la Vall de
Camprodon, amb NIF P-1700022E, amb domicili a la Pl.
d’Espanya, 1, 17867 de Camprodon.
I de l’altra,
L’Il•lustríssim Senyor Josep Coma i Guitart, alcalde de l’Ajuntament de Molló
amb NIF P1711400J
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MANIFESTEN
1. Que aquest any 2012 es vol portar a terme la XIII edició del Festival de
Música de la Vall de Camprodon, en el qual l’Ajuntament de Molló vol
participar.
2. Que l'activitat esmentada preveu la realització de sis concerts a celebrar
als municipis de Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, per un
pressupost total de 21.500 euros.
3. Que els Ajuntaments de Llanars, Molló, Setcases, Vilallonga de Ter i la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon tenen com a principals objectius
establir un programa cultural i musical que tingui abast intermunicipal
preveient la realització d’almenys una activitat per a cada municipi
participant.
4. Que les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal per atorgar
aquest document.
CONVENEN
Primer. Objecte
És objecte d’aquest conveni establir les bases de col•laboració per a la
realització del XIII Festival de Música de la Vall de Camprodon entre els
Ajuntaments de Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter amb la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, que es signarà entre aquesta
Mancomunitat i cadascun dels ajuntaments.
Segon. Obligacions de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
1.
Organitzar el “Festival de Música de la Vall de Camprodon”.
2.
Tramitar les sol•licituds de subvenció per a la realització del festival
davant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona i qualsevol altre organisme o institució que es consideri
adient.
3.
Gestionar la documentació, percebre les subvencions i complir les
obligacions que, com a beneficiària, li correspondrà.
4.
Destinar la partida pressupostària 33.22610 del pressupost 2012 al
Festival de Música de la Vall de Camprodon
5.
Elaborar un estat de comptes comprensiu de la totalitat d’ingressos i
despeses originats pel Festival i comunicar-lo als ajuntaments, una vegada
finalitzin totes les actuacions i s’hagin comptabilitzat totes les subvencions
rebudes.
Tercer. Obligacions dels ajuntaments
Són obligacions de cadascun dels ajuntaments que signen aquest conveni:
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1.
Facilitar les dades necessàries a la Mancomunitat per tal que pugui
realitzar en el termini establert, les sol•licituds per les convocatòries de
subvencions tant del Departament de Cultura de la Generalitat com de la
Diputació de Girona i qualsevol altre organisme o institució que es consideri
adient.
2.
Establir el programa d’activitats municipals per realitzar la programació
del Festival de Música de la Vall de Camprodon.
3.
Destinar una partida pressupostària anual al Festival de Música de la
Vall de Camprodon, i efectuar els pagaments de la manera establerta a
l’apartat cinquè del present conveni.
4.
Fer la distribució dels materials editats i la promoció pertinent.
5.
Habilitar els espais necessaris per tal que es puguin realitzar
adequadament cadascun dels concerts que es programin amb observança dels
horaris i calendari establert.
Quart. Finançament
Els costos previstos per a l’any 2012 derivats de la programació del Festival
de Música de la Vall de Camprodon es finançaran amb les aportacions
econòmiques, tant dels ajuntaments que hi participen com de les subvencions
sol•licitades.
Els quatre ajuntaments finançaran la part del pressupost que no quedi
coberta per les subvencions atorgades a la Mancomunitat en concepte de
subvencions pel Festival de Música.
Cinquè. Pagament dels ajuntaments
Els ajuntaments que signen aquest conveni es comprometen a abonar a la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon la quantitat acordada a l’apartat quart
del conveni.
Els ajuntaments es comprometen a aportar, abans del 31 de juliol de 2012,
una bestreta per import de 3.000,00€.
Una vegada hagin tingut lloc totes les actuacions previstes i havent cobrat les
subvencions pertinents, i es doni per finalitzat el Festival, la Mancomunitat de
la Vall de Camprodon trametrà un estat de comptes comprensiu de totes les
subvencions atorgades i de les aportacions fetes pels ajuntaments, i de la
totalitat de despeses que s’hagin originat i procedirà a practicar la liquidació
definitiva de les aportacions a fer per part dels ajuntaments.
Sisè. Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de signatura. S’admet la
possibilitat de pròrroga del present conveni per manifestació expressa de les
parts, amb una antelació de 3 mesos. En el cas de preveure noves
prestacions o condicions substancials al llarg de la vigència del conveni, les
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parts aprovaran expressament aquestes modificacions i el finançament
les aportacions econòmiques de les parts que se’n derivin.

de

Setè. Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà:
a)
Per finalització del termini de vigència.
b)
Per mutu acord entre les parts.
c)
Per manifestació expressa de les parts amb un preavís de 3 mesos.
d)
Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la
normativa aplicable.
Vuitè. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment
d’aquest conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
Els atorgants, després de llegir el conveni de col•laboració, hi mostren la
seva conformitat, en ratifiquen el contingut i el signen, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament.
Sra. Ester Noguer i Juncà
Presidenta de la Mancomunitat
de la Vall de Camprodon”

Sr. Josep Coma i Guitart
Alcalde de Molló

El ple adopta els següents acords:
PRIMER: Aprovar l’esmentat conveni per a la realització del XIII edició del
Festival de Música de la Vall de Camprodon i facultar a l’alcalde per a signarlo.
SEGON. Trametre aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i
a la resta d’ajuntaments que participen d’aquesta acció pel seu coneixement i
efecte.

Intervencions
L’alcalde explica que l’Ajuntament fa uns cinc anys que participa en el
Festival de Música. Cada any es signa el conveni, el qual comporta el
compromís de l’aportació econòmica de 3.000 euros.
L’aportació, a part de finançar les actuacions, també inclou la promoció del
Festival, la qual es fa de forma conjunta amb el Festival Isaac Albéniz i el del
Comte Arnau.

7

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

El concert previst a Molló és el dia 26 d’agost. Aquest any Sant Pau no
participa.
El regidor Sr. Jordi Aspar exposa que Molló ja té dues festes majors, les quals
tenen el seu cost, i planteja si l’aportació de 3.000 euros pel Festival de
Música s’acaba traduint en un benefici real pel municipi en relació amb el seu
cost. El regidor manifesta que no està en contra de participar al Festival de
Música, sinó que únicament en planteja una reflexió.
La regidora Sra. Elena Llongarriu explica que l’any passat diversos veïns de
Molló van tenir dificultats per adquirir entrades i demana si aquest any s’ha
pensat en una alternativa per evitar-ho.
L’alcalde explica que no es poden afavorir als veïns en la venda d’entrades
respecte els que no ho són, però aquest any es posaran a disposició del
públic entrades anticipades per facilitar-ne l’adquisició.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els assistents.
7- Assumptes d'urgència
No n’hi ha.
8- Mocions
8.1. Moció a favor del respecte al mapa municipal de Catalunya i en
defensa de les competències exclusives en aquest àmbit de la
Generalitat de Catalunya
Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
que segueix a continuació:
“El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària,
propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com
defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els
ajuntaments són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del
país, i de la qualitat de vida del ciutadans del país.
En els darrers trenta anys tot i l’increment de població, 1.7 milions persones,
amb el conseqüent desenvolupament de les trames urbanes, el mapa
municipal ha estat estable. Des de les primeres eleccions democràtiques
municipals del 1979, s’han creat tant sols 13 nous municipis, i hi ha hagut 1
agrupació voluntària d’ajuntaments.
Aquesta naturalesa bàsica del municipi, es reflecteix de nou a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, quan s’afirma “Catalunya estructura la seva
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organització territorial bàsica en municipis i vegueries”. Una arquitectura
institucional pròpia ha estat una reivindicació de molts sectors polítics,
intellectuals i científics catalans, reclamant una organització territorial pròpia
més arrelada a la història, comunicacions i relacions econòmiques pròpies del
país. De fet, quan Catalunya va perdre la Guerra de Successió, i la posterior
promulgació del Decret de Nova Planta de l’any 1716 va suposar un evident
punt d’inflexió en el futur polític i jurídic del nostre país, amb la supressió
dels òrgans propis de govern i la conseqüent paralització de creació de
normativa pròpia. Aquesta situació va afectar de manera notable en el camp
de la divisió territorial, que no va poder seguir el seu procés lògic
d’adaptació, segons les necessitats reals del territori.
Es va imposar
una arquitectura forana, estranya, amb un esperit clarament centralitzador
i amb l’objectiu de control.
En els debats sobre el model territorial hi ha una constant: el dubte sobre
l’estructura municipal i les diferents propostes de transformació. Majoritàriament
els estudis o posicionaments, aposten per una reducció del nombre de municipis a
partir d’un procés de fusió, més o menys dràstic, governat per l’estat o per la
Generalitat de Catalunya. Els arguments amb el que es volen sustentar aquestes
fusions, tenen sempre el denominador comú de defensar-se sota l’argument
econòmic, i en particular, d’agregar població atenent a economies d’escala. Enlloc
està demostrat que aquesta fusió municipal comporti en totes i cadascunes de les
competències municipals un major estalvi econòmic. De fet, processos de fusió
municipals fets en diversos països d’Europa estan qüestionant que alguns serveis es
puguin prestar de forma més eficient i eficaç en àmbits territorials agregats.
Atès que només en els darrers mesos hi ha hagut diversos informes i o
posicionaments públics, un del Consell d’Europa que situava un llindar òptim mínim
d’habitants en 10.400; de l’Institut d’economia de Barcelona, que ho fa en 5.000; o
un altre de la FEMP, que considera inviable l’estructura municipal que tingui menys
de 1.000 habitants o que defensa l’acumulació de competències en un llindar
superior de 20.000 habitants per poder desenvolupar eficientment determinades
competències.
Atès que hi ha el perill que es vulgui aprofitar la complexa situació econòmica per
desplaçar als els ajuntaments un excessiu grau de responsabilitat, tot atribuint als
governs locals despeses supèrflues o ineficiències constants.
Per tot això, sollicitem al ple l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que es contempli la realitat del mapa municipal, com una eina per prestar
de la manera més eficient determinats serveis públics, que requereixen la
proximitat com a factor indispensable.
SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es
determinen com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i
que per tant és potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya
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proposar, deliberar i acordar models territorials que facin que l’arquitectura
institucional respongui a la realitat del país.
TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre
administracions, s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals i
que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares
contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances locals.
QUART.- Que es continuï promovent la cultura de la mancomunació d’esforços, per
tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat els serveis públics. A
més, i sempre amb un estudi de viabilitat tant econòmica com social, la fusió
voluntària de municipis.
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament
als Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i
mancomunador de serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de
manera eficient aquesta necessària funció.
SISÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Governació i Relacions Institucionals i a tots els portaveus dels
grups del Parlament de Catalunya.”
El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en tots els seus termes.
SEGON.- Instar expressament a la Generalitat de Catalunya que elabori la Llei de
governs locals i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes
clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances locals.
TERCER.- Fer arribar aquests acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Governació i Relacions Institucionals, a l’ACM i la FMC,
així com a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els assistents.
8.2. – Moció en defensa del català
Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que
segueix a continuació:
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“Ateses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
imposen l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans,
i perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes
catalanoparlants a l’Estat espanyol.
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de
llengua pròpia i hi superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la
interpretació jurisprudencial de la cooficialitat.
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia
l’ús del castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans
catalanoparlants.
Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió
Europea que no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de
les dimensions del català, un fet que reforça la percepció que hi ha ciutadans de
primera i ciutadans de segona segons la llengua que parlin.
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant
només un 1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant
contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema
democràtic, i amb la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions
han de respectar l'elecció de llengua dels ciutadans.
Per tot això sol•licitem al ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del
castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets
que perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a
l’Estat espanyol.
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts,
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a
dia.
TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plena normalització de la
llengua catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva
relació amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit
lingüístic català.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el
que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel que fa
a la llengua de les administracions a Catalunya.”
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El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en tots els seus termes.
SEGON.- Fer arribar aquests acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament d’Ensenyament, a l’ACM i la FMC, així com a tots els
portaveus dels grups del Parlament de Catalunya.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els assistents.
8.3.- Moció per reclamar un finançament just per als ens locals en
matèria de desenvolupament local i polítiques actives d’ocupació.
Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
que segueix a continuació:

“Els ens locals de Catalunya, en especial els ajuntaments, han desenvolupat
durant les darreres dècades la voluntat d’intervenir en el desenvolupament
econòmic, altrament anomenat promoció econòmica. Les accions que abasten
aquesta política pública també s’han anat modificant. De fet, davant un
model on predominava promoure l’atracció d’empreses i inversions externes
per impulsar el creixement econòmic, s’ha anat obrint camí a partir de les
crisis econòmiques cícliques, una nova política de desenvolupament que
posava en valor el potencial endogen, ressaltant el paper del territori com
alguna cosa més que un simple espai d’implantació d’activitats econòmiques.
És en aquest nou concepte de desenvolupament econòmic, on els governs
locals tenen un nou protagonisme, i sobretot un lideratge en veritables
estratègies de promoció econòmica territorial.
El desenvolupament local s’ha anat articulant a través d’un paraigües, on
s’han entés que actuava com una política pública que tenia per objectiu
afavorir un procés reactivador de l’economia i societat local. Mitjançant
l’aprofitament dels recursos endogens i la cooperació entre l’àmbit públic i el
privat s’és capaç d’estimular i fomentar un creixement econòmic, generant
ocupació i sobretot generar millor benestar i qualitat de vida en un mateix
territori. Per executar i planificar les accions d’aquest necessari “nou àmbit
competencial” els ens locals han hagut d’anar-se dotant de la necessària
estructura. També és cert, que aquest procés ha estat possible per la
cooperació i línies de finançament de programes d’administacions
supramunicipals, en especial, el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) o iniciatives comunitàries de la Unió
Europea; els programes implamentats per l’estat o per l’acció o compromís de
la Generalitat de Catalunya. D’especial rellevància han estat els tècnics de
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promoció econòmica, finançats a través del programa d’Agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL).
És evident que el desenvolupament local o la promoció econòmica, al no
tractar-se d’un àmbit competencial clàssic, o tradicional, la seva aplicació ha
estat assimètrica. De fet, ni a la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local, d’àmbit estatal, no detalla que sigui obligació dels ajuntaments el
desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació, així com tampoc apareix
al 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 (DOGC núm.3887 de
20.5.2003) sobre les competències municipals. El màxim reconeixement a
aquesta possibilitat es pot entendre a l’article 66.1 on es diu: “El municipi,
per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències,
pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de
veïns”, base per la qual molts ens locals gestionen Polítiques Actives
d’Ocupació.
Per ser l’administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer
terme als ajuntaments ja que són els seus referents, tant en el suport com en
l’orientació en l’àmbit de la recerca activa d’ocupació. Aquesta funció, com
motiu de la reducció pressupostària en aquest àmbit, té el risc de
desaparèixer; allunyant la funció d’assessoria al ciutadà el que farà disminuir
el seu nivell d’ocupabilitat i incrementar el risc de la resta de serveis que
tenen aquesta funció.
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu títol IV de les
competències al capítol II les matèries de les Competències en l’article 170
sobre el treball i les relacions laborals diu que: “Correspon a la Generalitat de
Catalunya la competència exclusiva en matèria de treball i relacions laborals,
que inclou en tot cas: apartat b, Les polítiques actives d’ocupació, que
inclouen la formació dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i
també la gestió de les subvencions corresponents”
Atès que en els Pressupostos generals de l’Estat s’ha anunciat una retallada
del 56% en el fons de les polítiques actives d’ocupació. Anunci que arriba en
una situació especialment delicada pel que fa la taxa de desocupació, i també
per les possibilitats d’acció limitades dels ens locals.”
Per tot això, sol•licitem al ple l’aprovació dels següents ACORDS
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de
fer efectiva l’exigència al Govern de l’Estat perquè augmenti els fons de les
polítiques actives d’ocupació.
SEGON.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci tota la
pressió necessària per aconseguir un finançament just i necessari per a que
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els ens locals puguin continuar implamentant Polítiques Actives d’Ocupació,
d’especial trascendència per tot el que hem exposat anteriorment.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat, a que augmenti els fons per garantir la
continuïtat de les Polítiques Actives d’ocupació a nivell local, tan necessàries
en la situació econòmica actual.
QUART.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a tots els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al del
Govern de l’Estat espanyol.”
El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en tots els seus termes.
SEGON.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a l’ACM i la FMC, a tots els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
així com al del Govern de l’Estat espanyol.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els assistents.
8.4.- Moció per garantir una prestació sanitària pública, de qualitat i
gratuïta.
Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
que segueix a continuació:
“Atès que el Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto Ley 16/2012 on
s’excloïa de l’assistència sanitària a joves majors de 26 anys amb ingressos
inferiors a 100.000 euros sense contracte laboral, i totes aquelles persones
que no podran acreditar la condició d’assegurat i a les persones immigrades
en situació administrativa irregular.
Atès que el Real Decreto Ley 16/2012 comporta la creació d’una barrera
d’accés al sistema sanitari que trenca amb el caràcter públic i universal del
Sistema Nacional de Salut, i que veta l’accés, a ciutadans que paguen una
part dels costos del sistema nacional de salut, mitjançant impostos com ara:
l’iva, els carburants, el tabac, l’electricitat i d’altres.
Atès que aquesta mesura d’exclusió d’assistència sanitària afecta a amplies
capes de població amb nacionalitat espanyola que no han estat donats d’alta
o assimilats a alguna alta de la Seguretat Social, a ciutadans de la UE o de
l’espai econòmic europeu que no poden demostrar la residencia a l’Estat ni
acreditar una situació d’atur involuntari, i a persones procedents de països
tercers no comunitaris sense autorització de residencia.
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Atès que això pot comportar que la població exclosa acudeixi de forma
espontània, per qualsevol motiu de consulta, al servei d’urgències, que serà
l’única porta oberta per a tenir accés a l’assistència sanitària.
Atès que la manca de continuïtat en dita assistència i la manca d’accés als
serveis de medicina primària i preventiva, podria acabar comportant un greu
problema de salut publica.
Atès que el procediment utilitzat, el Real Decreto Ley 16/2012, sense tràmit
parlamentari previ, no esta justificada i no ofereix les garanties necessàries
per portar a terme una reforma d’aquesta magnitud.
Atès que les reformes operades pels articles I,II,IV del RDL 16/2012 entren
en conflicte amb principis constitucionals, lleis orgàniques (com l’Estatut
d’Autonomia) i fins a 4 lleis generals (Sanitat, Cohesión y Calidad, Salut
Publica i Estrangeria).
Atès que el Decret 178/1991 de la Generalitat de Catalunya considera el dret
a la sanitat com un dret universal i que el Real Decreto Ley 16/2012 es una
clara invasió competencial del Govern de l’Estat respecte al Govern de la
Generalitat
Atès que el Real Decreto Ley 16/2012 vulnera el que disposa l’Estatut en
l’article 42.4 pel que "els poders públics han de garantir la qualitat del servei
i la gratuïtat de l’assistència sanitària
publica ..." i l’article 23 de l’Estatut pel que "totes les persones tenen dret a
accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat publica ... i que aquest article el desenvolupa la Llei 21/2010
del 7 de juliol, en els articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitaria de
Cobertura Publica.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents ACORDS
PRIMER.- Mostrar la disconformitat i el nostre ferm rebuig envers la reforma
del Sistema Nacional de Salut que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant
el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 d'abril, de medidas urgentes para
garantitzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y Seguridad de sus prestaciones, tant en el procediment com en la
forma com s’ha tramitat, com en el contingut del mateix.
SEGON. Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el
dret basic de les persones a la protecció de la seva salut, perquè afecta
negativament sobre la salut publica, perquè vulnera normatives de rangs
superiors i perquè provoca un augment de les despeses sanitàries.
TERCER.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat a no aplicar
les mesures compreses en el Real Decreto Ley 16/2012 i instar al
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Departament de Salut de la Generalitat a denunciar aquesta reforma
encoberta del sistema públic de salut al Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat i especialment al Departament de
Salut a garantir el transport sanitari no urgent gratuït per a totes aquelles
persones que s’han de desplaçar per rebre tractament de forma continuada i
periòdica, especialment per la rehabilitació, els tractaments oncològics i la
hemodiàlisis.
CINQUÈ.- Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs
d’inconstitucionalitat contra el Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les
competències pròpies establertes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
com així ho considera el dictamen que ha emes el Consell de Garanties
Estatutàries.
SISÈ.- Instar al govern de la Generalitat a que garanteixi l’atenció sanitària a
totes les persones residents a Catalunya, en condicions d’igualtat i gratuïtat i
assegurar la salut publica de la població (moció aprovada al Parlament de
Catalunya).
SETÈ.- Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i
promoure una prestació sanitària publica, de qualitat i gratuïta i instar al
Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis.”
El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en tots els seus termes.
SEGON.- Sollicitar l’eliminació de l’euro per recepta.
TERCER.- Fer arribar aquests acords al Govern de
Catalunya, al Departament de Salut, a l’ACM i la FMC.

la

Generalitat

de

9.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:45
hores, de la qual jo, com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau
de l’alcalde.

Vistiplau,
Josep Coma i Guitart
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari
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