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A N Y  2 0 1 2 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Núm.: 03/2012 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  2 de març de 2012 
Inici: 21:00 hores 
Acabament: 21:35 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 
 
ASSISTENTS:    
     
L’alcalde Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart          
Els/Les regidors/res Mireia Solé Hernández  

Pere Suñer Vilanova 
Elena Llongarriu Guillamet 
Jordi Aspar Bas 

 
EXCUSEN: Maria Teresa Buixeda Vilarrasa i Lluís Pairó Carola. 
 
 
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. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Correspondència i despatx oficial. 
3. Donar compte decrets d’alcaldia. 
4. Ratificar decrets d’alcaldia.  
5. Adhesió al Consorci Alba-Ter. 
6. Propostes d’urgència 
7. Precs, preguntes i mocions 
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
El ple aprova, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació, les actes de les sessions 
plenàries número 1/2012, de 13 de gener de 2012 i número 02/2012, de 31 
de gener de 2012, de caràcter extraordinari. 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL. 
 
S’assabenta al ple de la següent informació: 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

 
1 20/01/2012 Acord de l’actual model educatiu lingüístic de 

Catalunya. Departament d’Educació. 
2 23/01/2012 Acord adoptat pel Consell de Govern del Consell 

Comarcal, d’aprovació de Protocol del Servei Comarcal 
de joventut del Ripollès 

3 24/01/2012 Conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del 
municipi de Molló, per part del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya 

4 30/01/2012 Certificat Acord de Ple de l’Ajuntament de Setcases, 
en relació a la proposta d’aprovació de la revisió del 
Conveni d’adhesió i estatuts de l’agrupació europea de 
Cooperació Territorial “País d’art i d’història 
transfronterer de les Valls del Tec i del Ter. 

5 24/01/2012 Diputació de Girona, desestimació de la subvenció per 
la instal·lació de compactadors al municipi de Molló. 

6 23/01/2012 Certificat de l’acord de ple de l’Ajuntament de 
Setcases, en relació a la moció de l’ACM en defensa 
del model educatiu i de la llei d’educació de 
Catalunya. 

7 7/02/2012 Servei de Recaptació; informació en relació al 
percentatge d’augment del  tipus de gravamen de 
l’IBI aprovat pel RDL 20/2011. 

8 16/01/2012 Servei de Recaptació, anunci de cobrament de les 
taxes, impostos i preus públics. 

9 14/02/2012 Certificat de l’Acord de Ple de l’ajuntament de Ripoll 
referent a la moció per a sol·licita la construcció de la 
via ciclista del Ter en el seu tram Vic-Ripoll 

10 14/02/2012 Departament de Governació, distribució als municipis 
del Fons de Cooperació local de Catalunya any 2011 

11 14/02/2012 Departament d’Interior, Direcció General de Protecció 
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Civil; informen que qualsevol instrument de 
planejament urbanístic que suposi un increment del 
risc s’ha d’informar. 

 
 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

 
1 09/01/2012 Assabentat del compliment de la legislació ambiental 

de Can Bertran 
2 11/01/2012 Autorització pel pagament del PT2, inclòs en el 

Catàleg de Serveis de Dipsalut. 
3 12/01/2012 Llicència d’obres Sr. J.P.A al carrer Sant Sebastià, 1, 

elaboració de solera de formigó i posar barana de 
fusta. 

4 20/01/2012 Anul·lar rebut i nova liquidació al Sr. J.P.F 

5 28/01/2012 Liquidar l’import de 25 euros per certificat del serveis 
Tècnics 

6 07/02/2012 Devolució d’aval a A.B.P., C/de l’Església, 9. 

7 09/02/2011 Autorització del pagament de la subvenció de la 
Comissió de Festes de Fabert per un import de 200 
euros. 

8 13/02/2012 Denegar el retorn de  l’aval del Sr. J.C.T al C/ Ramal 
d’Entrada, 4 

9 13/02/2012 Devolució Aval a la Sra. F.V.B, de Plaça Major, 6. 

10 20/02/2012 Adhesió de l’Ajuntament de Molló al Servei Comarcal 
de Joventut del Ripollès 

11 21/02/2012 Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per 
actuacions en matèria forestal 

 
Intervencions 
 
L’alcalde explica: 
 
- En relació a “Autorització pel pagament del PT2, inclòs en el Catàleg de 
Serveis de Dipsalut”, és en relació al control d’aigües. 
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- En relació a “Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per 
actuacions en matèria forestal”, és en relació a la neteja de marges de 
camins. 
 
 
4. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA 
 
El ple ratifica els següents decrets d’alcaldia: 
 
4.1 Ratificació del decret d’alcaldia de 20 de febrer de 2012 
d’aprovació de la certificació única de l’obra “Enllumenat del veïnat de 
Favars , primera fase”. 
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA DE L’OBRA 
ENLLUMENAT DEL VEÏNAT DE FAVARS, 1ªFASE 
 
Vista la certificació, de l’obra d’aprovació de l’obra d’enllumenat del veïnat de 
Favars, 1ªFase, lliurada per l’empresa TERVALSIT, S.L., i redactada pel tècnic 
director de l’obra Joan Tenas i Torres,  per un import de 13.083,19€ (tretze 
mil vuitanta-tres euros amb dinou cèntims) 
 
RESOLC;  
 
1. Aprovar la certificació d’obra , per un import de 13.083,19€ (tretze mil 
vuitanta-tres euros amb dinou cèntims) en concepte de l’obra anomenada 
enllumenat del veïnat de Favars, 1ªFase. 
 
2. Trametre l’esmentada certificació  al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, juntament amb certificat d’aquest acord. 
 
3. Ratificar pel pròxim ple que es celebri. 
“...” 
 
4.2 Ratificació del decret d’alcaldia de 13 de febrer de 2012 per la 
subvenció dels càrrecs electes 2012. 
 
“…” 
DECRET D’ALCALDIA 
 
Exp. 57/2012. Subvenció càrrecs electes 2012. 
 
Vista la resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, de convocatòria per atorgar 
compensacions ecnoòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a detreminats càrrecs electes locals per a l’exercici 2012 (DOGC 
6062, de 08/02/2012) 
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Atès que en aquella resolució s’atorga fins el proper 1 de març de 2012 per a 
presentar la sol·licitud. 
 
Atès que el ple de la corporació no celebra sessió plenària fins el proper mes 
de març de 2012, és necessari el present decret d’alcaldia per poder 
concórrer dins el termini previst en la convocatòria. 
 
RESOLC 
 
1. Concórrer a la convocatòria de subvencions aprovada per la Resolució 

GRI/120/2012, de 30 de gener. 
 
2. Designar a l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, alcalde president, 

com a beneficiari de la compensació d’aquesta convocatòria, amb una 
dedicació parcial del 75% de la jornada i durant dotze mesos. 

 
3. Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri. 
“...” 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica: 
 
En relació al decret 4.1, l’alcalde explica que, justificada la subvenció, des de 
la Generalitat no els quadrava l’import sol·licitat amb el justificant aportat 
per l’Ajuntament i demanen l’aprovació per ple de la certificació d’obres. 
L’aprovació es va fer per decret d’alcaldia a ratificar atès que s’atorgava deu 
dies per aportar la documentació. 
 
Votacions 
 
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 
 
 
5. ADHESIÓ AL CONSORCI ALBA-TER. 
 
El Consorci Alba-Ter és una entitat associativa de caràcter local creada arran 
de l’execució del projecte del mateix nom i que es finança, en part, per 
l’aportació de fons europeus. D’aquest projecte inicial que tenia per objectiu 
l’estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter, la nova institució 
n’aprofundeix unes finalitats més àmplies de desenvolupament de la conca 
del Ter des d’un punt de vista interterritorial i sota criteris de millora de la 
qualitat natural i de vida, d’acord amb paràmetres de sostenibilitat. 
 
D’acord amb els seus Estatuts, el Consorci haurà d’agrupar bàsicament 
entitats municipals o altres institucions tant públiques com privades que o bé 
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tinguin competències directes sobre el territori de la conca fluvial del riu Ter 
o bé que comparteixin un interès amb les finalitat pròpies del Consorci. 
 
El Consorci ALBA-TER, fou constituït solemnement per acord de la seva 
Assemblea constitutiva celebrada el proppassat dia 4 de desembre de 1998 al 
monestir de Sant Pere de Casserres, un cop els ajuntaments promotors 
n’aprovaren el text definitiu dels Estatuts, que foren així mateix publicats al 
BOP de Girona nº121 de 22 de setembre de 1998 i BOP de Barcelona nº 219 
de 9 de setembre del mateix any. 
 
Per acords de l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter celebrada a Manlleu 
el dia 4 d’octubre de l’any 2003, es va aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts d’aquesta entitat. Les modificacions en el text dels Estatuts foren 
publicades al BOP de la província de Barcelona núm. 290 del dia 4 de 
desembre de 2003, al BOP de la província de Girona núm. 234 del dia 9 de 
desembre de 2003 i al DOGC núm. 4034 de 19 de desembre de 2003. 
L’aprovació definitiva de les modificacions del estatuts va ser aprovada per 
l’Assemblea del Consorci en la sessió del dia 15 de maig de 2004. 
 
Tenint en compte que la legislació local atorga als municipis competències en 
matèries com ara el medi ambient, abastiments, protecció de la salubritat 
pública, subministrament d’aigua, neteja i tractament de residus i d’aigües 
residuals, turisme i d’altres (art. 66 del text refós de la LLMRLC), l’exercici i 
coordinació de les quals es considera compatible i apropiat en el si de 
l’esmentat Consorci i en el marc del territori que comprèn la conca del riu 
Ter, 
 
Atès que la Corporació municipal considera que les finalitats del Consorci 
coincideixen plenament amb els interessos generals de la població de Molló i 
que la integració del nostre ajuntament a l’esmentat ens suposarà la 
participació en un projecte d’estudi i gestió global del riu Ter i de la seva 
conca que ha de beneficiar directa o indirectament al nostre municipi i els 
seus habitants, 
 
Atès el que disposen els arts. 269 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 313.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals aprovat per D. 179/95, de 13 de juny, en 
relació als arts. 2 i 7  dels Estatuts del Consorci aprovats definitivament, a 
proposta de l’alcaldia i vist l’informe favorable emès per la secretaria 
municipal, 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molló al Consorci Alba-Ter.  
 
SEGON.- Aprovar el text dels Estatuts pels quals s’ha de regir el Consorci 
amb les modificacions aprovades inicialment per acord de l’Assemblea 
General celebrada a Manlleu el dia 4 d’octubre de l’any 2003 i definitivament 
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per l’Assemblea General en la sessió del dia 15 de maig de 2004. Aquestes 
modificacions foren publicades al BOP de la província de Barcelona núm. 290 
del dia 4 de desembre de 2003, al BOP de la província de Girona núm. 234 
del dia 9 de desembre de 2003 i al DOGC núm. 4034 de 19 de desembre de 
2003. 
 
TERCER.- Publicar l’anunci dels acords d’adhesió al Consorci i d’aprovació dels 
Estatuts al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya pel termini de 30 dies, transcorregut el qual sense suggeriments o 
reclamacions, s’entendran elevats a definitius sense necessitat de cap altre 
acord. 
 
QUART.- Nomenar el Sr. Josep Coma Guitart, alcalde i president, d’aquest 
ajuntament per tal que actuï com a representant municipal al si de 
l’Assemblea General del Consorci des d’aquest mateix moment i en els termes 
que determinen els Estatuts. La delegació d’aquesta representació podrà 
acreditar-se per substitució automàtica a favor del Sr. Lluís Pairó i Carola, 
regidor d’aquest ajuntament o en qualsevol altre regidor, d’acord amb el que 
la legalitat determina per a les delegacions. 
  
CINQUÈ.- Establir l’obligació de fer una aportació econòmica en concepte 
d’aportació municipal al funcionament del Consorci d’acord amb les quotes 
fixades per l’Assemblea General. En qualsevol cas, l’ingrés d’aquesta quota es 
farà durant el primer semestre de l’any, sense perjudici d’altres acords que 
pugui prendre l’Assemblea General del Consorci. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consorci Alba-Ter, mitjançant 
tramesa de certificat de l’acord a la seu de la seva secretaria, a l’Ajuntament 
de Manlleu. 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que des del Consorci es duen a terme actuacions de neteja i 
manteniment de lleres, entre d’altres, les qual són d’interès per Molló. La 
quota d’adhesió és d’uns tres-cents euros anuals, l’import de la qual es 
calcula per tamany del municipi, i ja només els treball de neteja de lleres 
tenen un cost molt superior. 
 
Votacions 
 
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 
 
6. PROPOSTES D’URGÈNCIA. 
 
L’alcalde proposa al ple la inclusió a l’ordre del dia de la proposta, per 
urgència, atès que la proposta es va rebre una vegada el ple ja estava 
convocat. Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del 
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nombre legal de membres de la corporació, per a la seva inclusió a l’ordre del 
dia. 
 
6.1.- DELEGACIÓ AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA 
RIPOLLÈS DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ  I RECAPTACIÓ 
DE  L’ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
La complexitat de la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals 
aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç i adequat exercici 
de les facultats esmentades. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de gener de 2010, va 
aprovar la renovació de la delegació de facultats en matèria de gestió, 
liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic, 
d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de renovació de la 
delegació de funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i 
d’altres ingressos de dret públic i el seu annex, per ser exercides a través del 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès.  
 
Aquella delegació, acceptada i publicada en legal forma, no inclou la gestió, 
liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
El conveni subscrit preveu que l’abast de la delegació podrà ser ampliada 
previ acord de l’òrgan municipal competent a l’efecte i la posterior acceptació 
per part  del Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès. 
   
Atès el bon resultat de la tasca efectuada pel Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès dels tributs que ja gestiona per delegació d’aquest 
Ajuntament, es considera convenient ampliar la delegació efectuada en el seu 
dia d’aquestes facultats i funcions, per tal d’incloure també les competències 
de gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
A aquests efectes s’ha redactat un nou Annex II al Conveni de delegació de 
competències ja subscrit, que obra en l’expedient. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
Primer. Delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, d’acord amb el contingut del Conveni 
de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals ja subscrit i el nou annex 2 que s’aprova en la seva totalitat i que es 
transcriu literalment a continuació: 
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“....” 
ANNEX 2 AL CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ DE RENOVACIÓ DE 
LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS. 
 
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic 
municipals que es detallen a continuació: 
 
AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
 
A) GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 
 
Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
 
S’inclouen també les mateixes facultats en relació a les liquidacions pendents 
d’efectuar d’acord amb l’ordenança fiscal vigent fins a la data. 
“....” 
 
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a 
l’apartat Primer, al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en 
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la 
Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. La present delegació de competències tindrà l’abast, el contingut, les 
condicions que s’estableixen en el present acord i la seva vigència serà 
coincident amb la del Conveni de delegació subscrit. 
 
Quart. Per a l’exercici de les facultats delegades al Consell i al Consorci 
s’atindran a l’Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a que 
estableix la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa 
dictada en matèria de gestió i recaptació  tributàries. 
 
Per poder exercir les funcions delegades en el present acord es percebran les 
compensacions econòmiques determinades al Conveni de delegació aprovat. 
Les quantitats a què aquestes donin lloc es retindran de les liquidacions 
practicades.    
 
Cinquè. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya Ripollès la publicació de la delegació acordada d’acord 
amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article 7.2 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes que per la seva part es 
procedeixi a l’acceptació expressa de la delegació aquí conferida i que així ho 
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notifiquin a aquest Ajuntament, donant-ne compte també de les publicacions 
oficials que han d’efectuar. 
 
Setè. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde perquè 
en nom i representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Annex 2 al 
Conveni i també per signar quants documents siguin necessaris per tal de 
donar compliment i dur a terme els presents acords. 
 
 
 
Votacions 
 
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 
 
7.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
No n’hi ha. 
 
 
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:30 
hores, de la qual jo, com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau 
de l’alcalde. 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Josep Coma i Guitart    Ignasi Planas i Corominas 
Alcalde      Secretari 
 
 
 
 
 
 


