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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE FEBRER DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000002  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 11 de febrer de 2022 

Hora d’inici: 19:00 h 

Hora de fi: 19:28 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, 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: 

 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

 

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

pressupost 2021. 

 

 

Es dona compte al ple del Decret d’Alcaldia de data 07-02-2021 que es transcriu a 

continuació: 

 

 

“DECRET D’ALCALDIA 

D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE MOLLÓ DE 

L’EXERCICI 2021 

Expedient: X2022000009 

 

 

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

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), el 

pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament  
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d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de 

la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents. 

 

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

l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del 

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

títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.  

 

Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del Reial Decret 

500/1990, correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, 

l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels 

pressupostos dels organismes autònoms dependents.  

 

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

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

 

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

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

autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 

ordenats i els pagaments realitzats. 

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

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

anul·lats, així com els recaptats nets. 

 

Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de determinar els drets 

pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, 

el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de 

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

 

Per tot això, vist l’informe de control permanent de conformitat sobre la liquidació 

del pressupost de Molló, 

 

RESOLC: 

 

PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021, de 

conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 

 

 

 

 

 

1.1.  Liquidació del pressupost de despeses 
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1.2.  Liquidació del pressupost d’ingressos 

 

 

 
 

1.3.  Magnituds pressupostàries 

 

1.3.1.  Resultat pressupostari de l’exercici 

 

 

 
 

 

 

1.3.2.  Romanents de crèdit 
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1.3.4.  Romanent de tresoreria 

 

 
 
 
 
SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se 

celebri. 

 

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

Catalunya.” 
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Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert  

Ibáñez González) 

 

 

2.0.- 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 2021. 

 

 

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.  

 

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 l’esmentat informe 

anual que s’ha d’elevar al ple.  

 

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de 

l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a 

justificar i de les bestretes de caixa fixa. 

 

D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la 

liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d’alcaldia de data 7 de febrer 

de 2022 i que de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el ple del mes de 

febrer. 

 

Per tot això, l’Alcalde proposa al ple de la corporació l’adopció del següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual emès per part de la Intervenció 

en data 8 de febrer de 2022, relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde de 

l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en 

matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats 

del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a 

l’exercici 2021, amb la informació que es transcriu tot seguit i que es concreta en 

l’Annex I, si s’escau: 

 

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

objeccions efectuades per la Intervenció. 
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- S’han emès 399 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb 

objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap  decret contrari a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 

 

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

l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per 

tant, no s’ha aprovat cap decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

 

3) Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

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

 

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 

 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments 

a justificar. 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert  

Ibáñez González) 

 

 

3.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 3/2022 en la 

modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 

finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

 

 

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per 

a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda 



 
  

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

 

justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de 

romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de 
la liquidació de l’exercici anterior. 

Atès que en data 8 de febrer de 2022 es va emetre certificat de secretaria intervenció 

on consta el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 2021.  

Atès que en data 8 de febrer de 2022 es va emetre informe de intervenció a  la 

proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 

l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local,  

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022 en la 

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

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

Altes en Aplicacions de Despeses: 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

 

ANY 
APLICACIO 
PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2022 1.912.10001       Remuneracions càrrecs electes Suplement de crèdit 7.200,00 € 

2022 1.912.16000 Seguretat social càrrecs electes Suplement de crèdit 2.500,00 € 

2022 1.942.46506 CCR conveni gossos Suplement de crèdit 210,00€ 

2022 
1.414.21002 

Desenvolupament rural i suport 
ramaderia 

Suplement de crèdit 7.620,66 € 

2022 1.161.61907 Millores aigua potable Suplement de crèdit 25.000,00 € 

2022 1.334.22602 Publicacions d’interès local Suplement de crèdit 3.000,00 € 

2022 1.165.63300 Millora enllumenat públic Suplement de crèdit 5.000,00 € 

2022 1.170.62500 Mobiliari urbà Suplement de crèdit 3.000,00 € 

2022 1.324.22794 Casal d’estiu Suplement de crèdit 2.000,00 € 

2022 1.330.61906 Pressupostos Participatius Suplement de crèdit 10.250,00 € 

2022 1.342.22605 Despeses piscines Suplement de crèdit 6.000,00 € 

2022 1.342.63901 Millora equipaments esportius Suplement de crèdit 12.000,00 € 

2022 
1.920.22706 

Serveis tècnics i redacció de 
projectes 

Suplement de crèdit 18.000,00 € 

2022 
145.461.900 

Millora condicionament camins 
rurals 

Suplement de crèdit 20.000,00 € 

2022 
1.920.62600 

Adquisició equipament 
informàtic 

Suplement de crèdit 1.000,00 € 

2022 1.1532.61900 Inversions vies públiques Suplement de crèdit 45.000,00 € 
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2022 1.432.76500 
CCR – Plans Sostenibilitat 
Turística 

Crèdit extraordinari 67.000,00 € 

2022 1.430.47900 
Subvenció directa Escorxador 
del Ripollès 

Crèdit extraordinari 2.200,00 € 

        236.980,66 € 

 

 

Alta en Concepte d’Ingressos:  

 
 

ANY 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

2020 1.87000 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS 236.980,66 € 

 
 

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

la Província de Girona per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 

interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient  

es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 

resoldre-les. 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert  

Ibáñez González) 

 

 

4.0.- Aprovació provisional de la derogació de l'ordenança fiscal núm. 4, i 

aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de 

l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  

 

 

Vista la publicació del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, que estableix 

una nova regulació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana (IIVTNU), més conegut com a impost sobre plusvàlua. 

  

El Reial Decret Llei estableix un període transitori de 6 mesos perquè els ajuntaments 

que tinguin establert l’impost sobre l’increment de valor del terreny de naturalesa 

urbana modifiquin les seves respectives ordenances fiscals per adequar-les al 

disposat a la nova regulació. 

  

Atès que és voluntat d’aquesta corporació procedir a la derogació de l’ordenança 

fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana, i a la redacció d’una nova ordenança per adequar-la al disposat a 
la nova regulació. 
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Vist el Decret d’Alcaldia de data 14 de gener de 2022 que va resoldre iniciar expedient  

per a la derogació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre 

l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per la redacció d’una nova 

ordenança per adequar-la al disposat a la nova regulació. 

Vist que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la nova Ordenança, es va 

realitzar una consulta pública, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les 

organitzacions més representatives potencialment afec tats per la futura norma 

sobre: 

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.  

 

Vist que d’acord amb el certificat de secretaria de data 7 de febrer de 2022, l’anunc i 

amb títol “Anunci de la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'ordenança fiscal 

número 4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana de Molló”, ha estat exposat mitjançant anunci al tauler d'edictes 

electrònic d'aquesta corporació des del dia 14 de gener de 2022 al dia 4 de febrer de 

2022, ambdós inclosos, i no s’ha presentat cap opinió ni suggeriment.  

 

Vist l’informe de secretaria de data 7 de febrer de 2022, vista la proposta de la nova 

ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana i de conformitat amb el que es disposa en l'article  

22.2.e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança fiscal núm. 4, 
reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  

Segon. Aprovar provisionalment la nova ordenança fiscal núm. 4, reguladora de 

l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que figura a 
l’expedient. 

Tercer. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant  

exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial 

de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats 

podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

Quart. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en 

el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert  

Ibáñez González) 

 

 

5.0.- Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 

 

Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la 

candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial 

de la Humanitat, de la UNESCO. 

 

Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un 

símbol de la identitat catalana. 

 

Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.  

 

Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la 

diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament  

sostenible. 

 

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

 

Primer. Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del 

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, proposada a iniciativa 

de la Confederació Sardanista de Catalunya.  

 

Segon. Comunicar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, 

impulsora de la iniciativa. 

 

Tercer. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest 

suport. 

 

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 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert  

Ibáñez González) 

 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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