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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE MAIG DE 

2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000004  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 28 de maig de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:17 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 la següent acta:  

 

- ACTA NÚM. 3/2021, de 26 de març 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. 2021DECR000118 al 2021DECR000219. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 46 a la 

83 de l’any 2021. 

 

 

Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 46 a la 83, 

corresponents a l’any 2021.  

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

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

pagament (PMP) del 1er trimestre de 2021. 

 

 

Es fa saber que en data 27 d’abril de 2021 es va trametre al MINHAP la informac ió 

del PMP del 1er trimestre de 2021 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 3,13 45.339,32 13,13 8.048,45 4,64  

PMP 
Global 

 45.339,32  8.048,45 4,64  

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

5.0.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer 

trimestre de 2021. 

 

Es dona compte de l’informe emès per la interventora en data 28 d’abril de 2021: 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ – MOROSITAT 1T 2021 
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Expedient: X2021000326 

 

 

Cristina Reig Franch, secretària interventora de l’Ajuntament de Molló, en l’exercic i 

de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 

pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 

15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals 

han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que 

preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha 

d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents 

en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar 

i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, 

als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 

territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 

d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals 

[...]» 

 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats 

com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i 

l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de contractes del sector 

públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004: 

 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 

consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislac ió en matèria de xecs, pagarés i 

lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 

pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que 

es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la  

data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, 

sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha 

d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, 

els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes 

que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 

la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del 
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que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administrac ió 

ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat 

amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta 

dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, 

pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del 

còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre 

administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del 

trimestre al que fa referència l’informe. 

 

Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de 

l’exercici 2021: 

 

1) Pagaments realitzats en el trimestre: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 
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3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 

 

 

 
 
” 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

6.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1er trimestre 

del pressupost de 2021 al Ministeri d’Hisenda. 
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D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 

el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com 

la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 

l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà 

en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques 

faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 

16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació  previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització 

del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i 

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 primer trimestre del pressupost de 2021, 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 29 d’abril de 2021. 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

7.0.- Donar compte de l’informe anual de les resolucions adoptades pel 

President de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si 

s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, 

de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió 

de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar 

i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020. 

 

Text: 
“INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT 

LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE 
LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES PRINCIPALS 

ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ 

INTERVENTORA I DELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE 
LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2020 

 
 

ANTECEDENTS 
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D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats 

del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la 
liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades 

pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de 

l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat 
informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

Aquest informe ha d’atendre únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció 
interventora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que 

fiscalitzi. 
 

L’entitat local, en sessió plenària de 29 de maig de 2018, va aprovar el model de control intern 

en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i 
obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a 

l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que 
estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament. 

 

L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, de 
manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels òrgans 

interventors. No obstant, en haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics això implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, en 

tots els casos, la suspensió de la tramitació de l’expedient. 
 

Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 

de la funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se 
aprovat la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la 

presa de raó en comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en aquesta fase del 
control. 

 

A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora 
emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 

de l’article 15 del RCIL.  
 

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, l’informe  anual de l’article 15.6 del mateix 

RCIL ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats obtinguts del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa. 

 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a 

les entitats del sector públic local (RCIL). 

 

INFORME 
 

La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel president 
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes 
d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les 

bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 

28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
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A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent, per a l’exercici 2020: 

 
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 

 

- S’han emès 674 informes de funció interventora (fiscalització) de conformitat i 60 

informes de fiscalització de conformitat amb observacions. 

 

No obstant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades 

per la Intervenció. 

 

Per altra banda, s’han emès 5 informes d’intervenció – control permanent no planificable, 

tots ells de conformitat. 

 

 

 
 

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de 

la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Per a l’aprovació de les resolucions i/o decrets contraris a les objeccions emeses per la 

Intervenció, no s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de la Generalitat de 

Catalunya o, si s’ha sol·licitat ha estat amb opinió favorable, i per tant, no s’ha aprovat 

cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aquest òrgan de tutela financera. 

 

3) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la 

presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en 

l’exercici de la funció interventora. 

 

4) Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 

 
5) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
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- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 

 

6) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 

 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa 

fixa. 

 
D’aquest informe, corresponent a l’exercici 2020 se’n donarà compte al ple juntament amb la 

liquidació del pressupost de l’entitat local. Atès que de la liquidació del pressupost exercici 

2020 se’n va donar compte al passat Ple ordinari de data 26 de març de 2021, d’aquest informe 
se’n donarà compte al proper ple ordinari del 28 de maig de 2021.”  

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González). 

 

 

8.0.- Aprovació de la modificació número 3 del Nomenclàtor municipal, en 

relació a l'alta de noves vies i modificació per prolongació d'algunes 

existents. 

 

L’Ajuntament de Molló ha de dur a terme la nominació de diverses vies corresponents 

als nous sectors de creixement urbanístic al nucli de Molló i que formen part del Pla 

Parcial de Can Julià i al PAU 1 i PAU 6. 

 

Atès que en data 24-05-2021, Secretaria va emetre informe en relació amb la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir: 

 

L’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol 

relatiu a la comprovació i control de padró municipal, disposa que:  

 

«Els Ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies 

públiques i la numeració dels edificis, i n’informaran a totes les Administracions 

Públiques interessades. També han de mantenir la cartografia corresponent o, si no 

n’hi ha, referència precisa de les adreces postals». 

 

Amb això es té en compte la importància que la nomenclatura i retolació de les vies 

públiques i la numeració d’edificis té per al padró municipal de veïns, i per tant, per 

a la formació del cens electoral. A més, dóna seguretat i agilitat en la localització 

d’immobles en el terme municipal, el que serveix per a múltiples actes de la vida 

ciutadana (prestació de serveis, tràfic jurídic d’immobles, etc.). 

 

La Legislació aplicable és la següent: 

 

— L’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.  
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— La Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions tècniques 

sobre la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants.  

 

Atès que un cop finalitzat l’expedient  es procedirà a la notificació de l’Acord a les 

Administracions interessades i a la resta d’Entitats afectades. En particular, serà 

necessari comunicar la nominació o renominació del carrer a la Delegació Provincial 

d’Estadística, al Cadastre, al Registre de la Propietat i a Correus.  

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació número 3 del nomenclàtor oficial, amb 

l'alta de noves vies i modificació per prolongació d’algunes existents corresponents 

al futur desenvolupament del Pla Parcial de Can Julià i al PAU 1 i PAU 6, tal i com hi 

consten a l’expedient elaborat per l’Ajuntament, i que en resum és: 

 

Alta de noves vies: 

 

a) Carrer del Clot 

b) Carrer de Ponent 

c) Passeig del Com de les Bruixes 

d) Passatge de Can Julià 

 

Prolongació de vies existents: 

 

e) Carrer de Mossèn Joan Giramé 

f) Carrer de Solà Morales 

g) Passatge del Serrat 

 

 

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, al BOP de Girona, pàgina Web 

municipal i tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a un diari de difusió al municipi, durant  

el termini de 30 dies hàbils, per tal que tothom pugui consultar-ho i presentar 

al·legacions i suggeriments que consideri pertinents. En cas que no es presentin 

al·legacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.  

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

9.0.- Aprovació de la sol·licitud de pròrroga de la qualificació del municipi de 

Molló com a zona turística. 

 

Vist que d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 

18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, la qualificació de municipi turístic a 

efectes d'horaris comercials, s’extingeix bé per la finalització del termini de vigència 

que s'estableixi en la pròpia resolució per la que es va aprovar l’excepció o si en 
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aquesta no s’hi especifica cap termini de vigència, s'extingeix transcorreguts quatre 

anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, és a dir, el dia 3 d'agost de 2021;  

 

Atès que podem sol·licitar una pròrroga de la qualificació com a zona turística a 

efectes d’horaris comercials del nostre municipi, d’acord amb el procediment previst  

a article 38.6 de l’esmentada Llei, abans del dia 3 d’agost d’enguany, aportant l'acord 

de l’òrgan competent de l’Ajuntament pel que s’aprova la sol·licitud de pròrroga, en 

el que es declari, si és així, que es mantenen les condicions que, d’acord amb el marc  

legal aplicable en el seu moment, van permetre la qualificació del nostre munic ipi 

com a zona turística. 

 

Vist que es mantenen les condicions que permeten la qualificació de Molló com a zona 

turística; 

 

De conformitat a la normativa vigent, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

 

Primer. Aprovar la sol·licitud de pròrroga de la qualificació del municipi de Molló com 

a zona turística. 

 

Segon. Declarar que es mantenen les condicions que, d’acord amb el marc legal 

aplicable en el seu moment, van permetre la qualificació del nostre municipi com a 

zona turística. 

 

Tercer. Trametre aquest acord i la documentació que sigui necessària al 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

10.0.- Moció de suport a l'amnistia. 

 

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 

sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 

estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 

d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 

Catalunya.  

 

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 

la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per re ivindic ar 

l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou 

democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la 

consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les 

eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 
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procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que 

així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  

 

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 

judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, 

exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja 

que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre 

del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la 

participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de 

l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzac ions i protestes ciutadanes a favor del 

dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han 

obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i 

electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de 

procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre 

l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben 

vinculades.  

 

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 

persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 

causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 

garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 

etc.   

 

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació 

de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 

suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la 

sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la 

resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què 

hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.  

 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 

davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 

actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. 

Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.  

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial 

espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això 

l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant 

és una qüestió de voluntat política. 

 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars 

de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. 

L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política 

tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà 

per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, 

convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del 

Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com 

del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així c om els actes de 

protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades 

o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin 
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estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de 

l'esmentat referèndum.  

 

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 

d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i 

visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les 

accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític 

i llibertat de reunió i d’associació.   

 

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 

Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 

judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 

les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 

garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 

 

Per aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament de Molló l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta 

la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de 

participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa 

d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat 

democràtica.  

 

SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnist ia 

que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret 

d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i 

administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió 

d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita 

democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, 

tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat  

administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en 

vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la 

seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 

efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del 

dret d'autodeterminació de Catalunya. 

 

TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, 

així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves 

famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en 

relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.  

 

QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a 

mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses 

i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests 

motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta 

proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets 

civils i polítics. 
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CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu, a 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l’Associació de Municipis per la 

Independència. 

 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

11.0.- Moció de l'Ajuntament de Camprodon de sol·licitud de concessió del 

guardó de la Creu de Sant Jordi a l'Associació Coral de Camprodon.  

 

 

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

 

“Expedient 158/2021. Sol·licitud Creu de Sant Jordi per a l'Associació 

Coral Camprodon 

 

ACORD DEMANANT LA CREU DE SANT JORDI PER A L’ASSOCIACIÓ CORAL 

CAMPRODON.- 

 

Antecedents 

 

Aquest any 2021, l’Associació Coral Camprodon fa 160 anys, essent una de les 

entitats més veteranes de l’àmbit associatiu cultural de la vila de Camprodon. 

Avui en dia segueix duent a terme una activitat molt reeixida, amb moltes 

actuacions no només a Camprodon sinó arreu del territori nacional català i, fins 

i tot, internacional. Actualment, és membre de la Federació d’Entitats corals de 

Catalunya (FCEC), del Moviment Coral Català (MCC), de l’Agrupació Coral de 

les Comarques Gironines i de la Federació de Cors de Clavé. 

 

L’Associació Coral Camprodon té la seva principal activitat en el cant coral amb 

veus femenines i masculines. En els últims 5 anys, han arribat a ser la coral 

que ha fet més actuacions de tot Catalunya, amb més de 200 concerts, la qual 

cosa significa que ha estat una excel·lent ambaixadora del poble de Camprodon.  

 

Els propers dies 24 a 26 de setembre de 2021, si les condicions ho permeten, 

tenen previst intervenir, com la coral seleccionada per representar a Catalunya, 

en el 33è. Aplec Internacional de Cant Coral que se celebrarà a la localitat de 

l’Alguer, certamen organitzat per ADIFOLK, amb el suport de la Direcció General 

de Cultura Popular i el Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de 

Catalunya, així com les quatre diputacions catalanes. 

 

Per tots aquests motius i per molts d’altres que no han estat transcrits en aquí, 

es considera que l’Associació Coral Camprodon és mereixedora d’un dels 

distintius més importants de Catalunya, com és la Creu de Sant Jordi. Aquest 
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guardó és creat per distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels 

seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la 

seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. 

 

Fonaments de dret 

 

I.- Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la 

Generalitat de Catalunya. 

II.- DECRET 182/1994, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 457/1981, 

de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

 

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

 

PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya la concessió del guardó de la Creu de Sant Jordi a l’Associació Coral 

Camprodon. 

 

SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per 

al compliment d’aquest acord. 

 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la resta d’entitats culturals del municipi 

de Camprodon, als ajuntaments de la comarca del Ripollès i als altres 

organismes que es cregui convenient convidant-los a que manifestin el seu 

suport a aquesta iniciativa, si s’escau.” 

 

 

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

 

Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Camprodon, per 

sol·licitar la concessió del guardó de la Creu de Sant Jordi a l’Associació Coral 

Camprodon. 

 

Segon. Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la 

concessió del guardó de la Creu de Sant Jordi a l’Associació Coral Camprodon.  

 

Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Camprodon. 

 

Quart. 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 (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

12.0.- Assumptes urgents. 
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No n’hi ha. 

 

13.0.- Precs i preguntes. 

 

No n’hi ha. 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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