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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 4
Caràcter: ordinari
Dia: 11 de maig de 2018
Inici: 21:00
Acabament: 21:40
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart
Sr. Pere Suñer Vilanova
Sra. Mireia Solé Hernández
Sra. Elena Llongarriu Guillamet
Sra. Carme Serra Casamitjasa
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sr. Sebastià Folcrà Nou

Excusa: Cap
Actua de secretària la Sra. Cristina Reig Franch comissionada per l’Organisme
Autònom Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques
necessàries de Secretaria.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix
l’article 98c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Acord de no celebració de la sessió ordinària de 4 de maig i trasllat a l’11 de
maig de 2018.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
4. Donar compte de la relació de factures aprovades.
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r trimest re del
Pressupost de 2018 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
6. Donar compte del període mig de pagaments corresponent al 1r trimestre de
2018 tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
7. Donar compte d’una esmena a la Liquidació del Pressupost del 2017.
8. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molló al procediment de contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci
Localret.
9. Aprovació de l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) de Molló.
10. Aprovació el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès pel
cofinançament i l’execució del projecte Pla per a la promoció del turisme natura
al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics (PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna (acció de
desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació turística).
11. Aprovació d’un acord de novació del contracte de cessió d’espais .
12. Aprovació de baixes de drets reconeguts.
13. Mocions d’altres entitats:
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A. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn del exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
B. Moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!” en relació a persones amb
malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa).
14. Assumptes urgents.
15. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:

1. Acord de no celebració de la sessió ordinària de 4 de maig i trasllat a l’11
de maig de 2018.
Es proposa al Ple traslladar la sessió ordinària prevista pel passat 4 de maig de 2018,
pel dia 11 de maig de 2018, a les 21 hores.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es proposa al Ple aprovar l’acta de la sessions anteriors:
ACTA NÚM 02/2018, de 2 de març de 2018, sessió ordinària.
ACTA NÚM 03/2018, de 19 de març de 2018, sessió extraordinària.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple i que han estat tramitats en
format paper:
Núm.
Ple
1

Data
02/03

2

12/03

3

12/03

4

23/04

Matèria
D’ampliació de la llicència d’obres i termini d’execució al veïnat de
Ginestosa, 25, de Molló, per refer teulat.
De pagament de subvencions 2017 en règim de concurrència competitiva,
amb destí a activitats educatives, culturals, esportives i de noves
tecnologies que tenen lloc al municipi.
Pròrroga del termini d’execució del contracte d’obres d’adequació del camí
de la Retirada de Molló.
D’anul·lació de llicència d’obres per renúncia del titular i devolució
d’impostos i fiances de la llicència atorgada al Carrer de la Retirada, 3.

També, es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple i que han estat
tramitats en format electrònic:
NOM

DATA

2
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DEC CORRECCIO ERRORS SUBVENCIO EXCLOSA CONCURRENCIA DDGI AIGUA FAVARS
27022018

28/02/2018

DEC CONTRACTACIO MILLORA CAMINS GINESTOSA I VERNEDES 28022018

28/02/2018

DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO DDGI MATÈRIA FORESTAL 2018 26022018

27/02/2018

DEC LLIC OBRES MOVIMENT DE TERRES 26022018

26/02/2018

DEC LIQUIDACIO TAXA EXPEDICIO CERTIFICAT CARRER AMUNT 12 26022018

26/02/2018

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017 26022018

26/02/2018

DEC SOL·LICITUD DE SUBVENCIO DEL PLA A ACCIO 2018 I 2019 DDGI 28032018

28/03/2018

DEC RETORN IVTM PER CANVI VEHICLE 27032018

27/03/2018

DEC RETORN FIANÇA GESTIO RESIDUS CARRER SETCASES 6 26032018

26/03/2018

DEC PRIMERA OACUPACIO I RETORN AVALS CAMI COSTABONA 2 26032018

26/03/2018

DEC LLIC OBRES CARRER GUARDIOLA 61 26032018

26/03/2018

DEC REQUERIMENT DOCS ALTA HABITAGE US TURISTIC GINETOSA 27 23032018

23/03/2018

DEC ASSEBENTAT THE PIRINEXUS 360 CHALLENGE 21032018

22/03/2018

DEC ALCALDIA ADHESIÓ SERVEI ASSISTENCIA CONTROL INTERN DDGI 22032018

22/03/2018

DEC ASSABENTAT AMPLIACIO CAPACITAT RAMADERA CAN GASCO 19032018

21/03/2018

DEC LIQUIDAR TAXA PER CERTIFICAT 20032018

20/03/2018

DEC INFORMACIÓ MINHAP PLA PRESSUPOSTARI 2019-2021 15032018

19/03/2018

DEC CANVI TITULAR NINXOLS 71 I 72 19032018

19/03/2018

DEC ATORGAMENT LLIC OBRES CARRER AVALL 8 19032018

19/03/2018

DEC ESMENA INCORPORACIÓ ROMANENTS 14032018

14/03/2018

DEC SOL·LICITUD DE SUBVENCIO FIRA DE LA TRUMFA 2018 12032018

12/03/2018

DEC ATORGAMENT LLICENCIA OBRES CARRER AVALL 8 09032018

12/03/2018

DEC APROVACIO EXPEDIENT GENERACIO DE CREDITS VOLTA AL COSTABONA 12032018 12/03/2018
DEC US EQUIPAMENTS LLOGUER SALA DEL BALL DIA 07/04 08032018

08/03/2018

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ INCENDIS MOLLO PARC 08032018

08/03/2018

DEC INCOACIÓ EXP. GENERACIO DE CRÈDIT VOLTA AL COSTABONA 08032018

08/03/2018

DEC LIQUIDAR TAXA CERT NO EXPEDIENT DISCIPLINA URBANISTICA 05032018
DEC APROVACIÓ EXPEDIENT GENERACIÓ DE CRÈDITS MILLORA AIGUA FAVARS
02032018

05/03/2018

DEC LLIC OBRES FER COBERT C-38 02032018

02/03/2018

DEC INCOACIÓ EXP. GENERACIÓ DE CRÈDIT MILLORA AIGUA FAVARS 02032018

02/03/2018

DEC RETORN FIANÇA GESTIO RESIDUS POL 1 PARCEL·LA 144 30042018

30/04/2018

DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS CARTOGRAFIA VOLTA COSTABONA 19042018

30/04/2018

DEC RETORN FIANÇA GESTIO RESIDUS VEINAT FAVARS 1 27042018

27/04/2018

DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS WEB VOLTA AL COSTABONA 19042018

27/04/2018

DEC INCOACIO CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EQUIPS INFORMATICS 25042018

26/04/2018

05/03/2018
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DEC SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC D’ESPINAVELL - FASE 2 , EN EL MARC DEL
PROGRAMA DEL PLA A L’ACCIÓ 2018 I 2019 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 25042018

25/04/2018

DEC VACANCES PERSONAL AJUNTAMENT 24042018

24/04/2018

DEC EXEMPCIO IVTM TRACTOR 24042018

24/04/2018

DEC CONTRACTACIO MILLORA CONDICIONAMENT CAMINS PUBLICS 17042018

24/04/2018

DEC BONFICACIO IVTM GI8371BC 24042018

24/04/2018

DEC INCOACIO CONTRACTE MENOR WEB VOLTA AL COSTABONA 18042018

23/04/2018

DEC INCOACIO CONTRACTACIÓ OBRES AIGUA FAVARS 18042018

23/04/2018

DEC DOMICILIACIO BANCARIA IVTM 23042018

23/04/2018

DEC DECRET CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER ELABORACIÓ DE CARTOGRAFIA DEL
PROJECTE VOLTA COSTABONA 18042018

23/04/2018

DEC RATIFICACIO LLICENCIA OBRES CARRER FRANCESC MACIA 2 20042018

20/04/2018

DEC LLICENCIA OBRES CARRER SOLA MORALES 16 20042018

20/04/2018

DEC VACANCES 30 ABRIL 17042018

17/04/2018

DEC INCOACIO MILLORA CONDICINAMENT CAMINS 17042018

17/04/2018

DEC CONTRACTE MENOR OBRA ENLLUMENAT ESPINAVELL FASE 1 16042018

16/04/2018

DEC CONTRACTE MENOR MEMORIA VALORADA ENLLUMENAT ESPINAVELL FASE 2
16042018

16/04/2018

DEC REDACCIO MEMORIA VALORADA 13042018
DEC MODIFICACIO DE CREDIT NUM.6 GENERACIO DE CREDIT VOLTA COSTABONA
13042018

13/04/2018

DEC LLIC OBRES VEINAT FAVARS 1 13042018

13/04/2018

DEC LIQUIDAR TAXA SOL COPIA LLIC SEGREGACIO CA L'ENDAL 13042018

13/04/2018

DEC INCOACIO MILLORA ENLLUMENAT ESPINAVELL FASE 1 13042018

13/04/2018

DEC ALCALDIA MODIFICACIÓ DE CREDIT NUM. 6 GENERACIÓ CREDIT VOLTA
COSTABONA 13042018

13/04/2018

DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO DDGI HABITATGE 2018 12042018

12/04/2018

DEC CANVI DOMICILIACIO BANCARIA IVTM 12042018

12/04/2018

DEC DISCIPLINA URBANISTICA CARRER ENLLA 15 27032018

10/04/2018

DEC CALEFACCIO SALA BALL 7 ABRIL 10042018

10/04/2018

DEC INCOACIO CONTRACTACIO PERSONAL PISCINA 06042018

09/04/2018

DEC LLIC OBRES CARRER JOAN GIRAME 6 06042018

06/04/2018

DEC ATORGAMENT LLIC OBRES CARRER FRANCESC MACIA 2 06042018

06/04/2018

DEC ALTA HUT MOLI CAN CORONEL 27032018

06/04/2018

DEC LEGALITZACIO AMPLIACIO OBRES CARRER AMUNT 26 02052018

02/05/2018

13/04/2018

El Ple en queda assabentat.
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4. Donar compte de la relació de factures aprovades.

Es dóna compte de la relació de factures aprovades des de la darrera sessió plenària,
i que va de la número 2 a la 9, de l’any 2018.
El Ple en queda assabentat.
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r trimestre del
Pressupost de 2018 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Expedient: 1754-000002-2018
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 2018, el contingut
del qual consta a l’expedient.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les
entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 26 d’abril de
2018.
El Ple en queda assabentat.
6. Donar compte del període mig de pagaments corresponent al 1r trimestre
de 2018 tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Expedient 1754-000001-2018
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Es fa saber que en data 26-04-2018 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 1t.
trimestre de 2018 següent:
Import pagaments realitzats: 62.848,97 €
Ratio operacions pendent: -13,62
Import pagaments pendents: 6.641,80 € PMP: - 17,83
PMP Global: - 17,83

El Ple en queda assabentat.
7. Donar compte d’una esmena a la Liquidació del Pressupost del 2017.
Expedient: 9999-000063-2018 (X2018000063)

Atès que es va detectar un error en el finançament i en saldo de la incorporació de
romanents proposada per aquesta intervenció en l’informe de data 26 de febrer de 2018
d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2017, informe que forma part d’aquest expedient,
es va procedir a esmenar l’esmentat error.
Per aquest motiu, es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 14-03-2018
següent:

DECRET DE L’ALCALDIA
sobre incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2018
Exped. 9999-000063-2018 (X2018000063)
Vists l’informe d’intervenció d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2017 de data
26 de febrer de 2018, en el sentit que cal dur a terme la incorporació de romanents
de crèdit del 2017 al pressupost següent, atès que l’execució d’aqueste s despeses
està prevista per al 2018 i vist l’informe d’esmena d’un error detectat en la proposta
d’incorporació de romanents de data 14 de març de 2018;
En acompliment del què disposen els articles 176.2.b) i 182 del RDL 2/2004, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el sentit que es
podran incorporar als corresponents crèdits del Pressupost de despeses de l’exercici
corrent els romanents de crèdit no utilitzats que provinguin de:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de
crèdit que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, durant l'últim
trimestre de l'exercici.
b) Els crèdits que emparin compromisos de despesa degudament adquirits en
l'exercici anterior.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.
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Atès que les mateixes Bases d’Execució estableixen que aquesta competència
correspon a l’alcaldia,
RESOLC:
Primer. Incorporar les següents aplicacions pressupostàries de despeses a l’exercici
econòmic de 2018, i les disposicions de crèdit (fase AD) següents:
DESPESES A INCORPORAR:
N. Operació

Aplicació

Import

Saldo

220170000156

2017.1.920.22706

3.025,00

3.025,00

EVA MARTÍNEZ Memòria descriptiva

220160003097

2016.1.920.22706

4.634,30

1.390,29

MARC GRIFELL Redacció projecte

220170000164

2017.1.920.48000

100,00

100,00

220170003272

2017.1.1532.21001

24.000,00

24.000,00

220170001642

2017.1.920.48000

200,00

200,00

FUNDACIÓ ONCOLLIGA Activitats Molló

220170001641

2017.1.920.48000

200,00

200,00

JAUME VILA Pirineus MTB Race

220170001277

2017.1.920.22706

886,60

886,60

MARC GRIFELL Direcció obra Espinavell

220170002781

2017.1.450.21200

4.387,21

4.387,21

INSTAL·LACIONS COSTA Treballs refugi

220170002742

2017.1.920.63400

999,46

999,46

CARROSSERIES ESMI Toldo Land Rover

220170002715

2017.1.920.22703

1.210,00

1.210,00

220170002718

2017.1.1532.21001

48.000,00

48.000,00

220170001732

2017.1.920.22706

800,00

800,00

220170002081

2017.1.450.61901

56.979,72

18.118,51

220170003307

2017.1.450.21301

960,18

960,18

Total

104.277,25

Text

AJ. CAMPRODON Ajut Carnestoltes
JOSEP VILANOVA Treballs repavimen.

LLUÍS JUNCÀ defensa judicial
JOSEP VILANOVA Repavimentació varis
CCR Informe PAES
CONS. LLORENÇ RIGAT Aparc. Espinavell
SPECIAL TEAM Roba brigada

Les despeses a dalt detallades compten amb el següent finançament:
FINANÇAMENT
2018.1.8700

RT per a despeses generals

2018.1.8701

RT per a despeses amb finançament afectat

8.013,66

2018.1.46100

Diputació de Girona, transferències corrents

24.000,00

Total

72.263,59

104.277,25

El Ple en queda assabentat.

8. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molló al procediment de contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci
Localret.
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
7
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contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
II. Que aquest Ajuntament de Molló té coneixement que el Consorci Localret preveu
iniciar un nou procediment de contractació centralitzada dels se rveis de
telecomunicacions següents
Veu i dades en ubicació fixa
Telecomunicacions mòbils de veu i dades
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Molló d’adherir-se a la contractació centralitzada
de serveis de telecomunicacions, i que té una despesa estimada de 3.600,00€ per a
aquesta contractació.
IV. Vist allò que l’article 228.3 de la Llei de contractes del sector públic disposa que
les entitats locals, així com els organismes i entitats dependents, podran adherir -se a
sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molló al procediment de contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret,
tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en nom i
representació de l’Ajuntament de Molló, puguin obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal ef ecte, aquest ens
facilitarà a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada
informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencia l i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit
en l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament de Molló
preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que
dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 3.600,00 (TRES MIL SIS -CENTS
EUROS), IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:
Adhesió

Lot

X

1

Import/any (€)
Veu i dades en ubicació fixa

2.400,00€
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X

2

Telecomunicacions mòbils de veu i dades

Total

1.200,00€
3.600,00€

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a finals de l’any 2018 i tindrà una durada inicial
de 2 anys) en el pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa l’alcalde, Josep Coma i Guitart, en
representació de l’Ajuntament de Molló per realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions necessàries per executar els presents acords.
La proposta s’aprova per unanimitat.
9. Aprovació de l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES) de Molló.
Expedient: 9999-000224-2018
L’Ajuntament de Molló es va adherir al Pacte d’Alcaldes el dia 13 de gener de 2012;
els mesos posteriors va redactar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES ), que
va ser validat per Diputació de Girona el 9 de maig del 2013 i, finalment, el Ple de
l’Ajuntament, reunit en sessió de data 11 de gener de 2013, el va aprovar.
L’Ajuntament Molló també es va comprometre a elaborar periòdicament diversos
informes de seguiment: un cada dos anys que indiqués el grau d’implantació del PAES
i un altre cada quatre anys que a més inclogués un inventari d’emissions actualitzat .
Aquest darrer informe de seguiment, que mostra el grau d’implantació del PAES, ha
tingut entrada en aquest ajuntament per part dels Serveis tècnics del Consell
Comarcal del Ripollès en data 13 d’abril de 2018.
La metodologia proposada per redactar els informes de seguiment de les comarques
gironines ha estat elaborada per la Diputació de Girona i el CILMA (Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona). Aquesta
metodologia s’ha elaborat a partir de la publicada per l’Oficina del Pacte d’Alcaldes
per a l’Energia Sostenible.
En vista del primer informe de seguiment del PAES d’abril de 201 8 redactat pels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès, es proposa l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el primer Informe de seguiment del PAES d’abril de 2018 redactat
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb el compromís
assumit en l’adhesió al Pacte d’Alcaldes de les comarques Gironines.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del
Ripollès i al CILMA.
La proposta s’aprova per unanimitat.
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10. Aprovació el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès
pel cofinançament i l’execució del projecte Pla per a la promoció del turisme
natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics (PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna
(acció de desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació
turística).
Expedient: 9999-000166-2018
El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, va sol·licitar una subvenció per un cost total de
2.438.889,52 €, essent l’ajut FEDER sol·licitat de 1.219.444,76 €, amb el títol Pla per
a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics.
En data 21 de febrer de 2017, va ser notificada al Consell Comarcal del Ripollès la
proposta de resolució provisional del cofinançament FEDER, en el marc d el PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, de data 15 de febrer de 2017, que
estableix que la despesa elegible proposada provisionalment és de 2.130.221,52 € i
la despesa no acceptada ascendeix l’import de 308.668,00 €. En conseqüència, e l
cofinançament FEDER (50% de la despesa elegible proposada) era, segons la
proposta de resolució provisional, de 1.065.110,76 €.
Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Gener alitat de Catalunya s’ha aprovat
l’operació GO03-00875, en el marc del Programa operatiu FEDER 2014.2020, eixos
prioritaris 4 i 6, per un import de 2.130.221,52 € de despesa elegible final, amb un
cofinançament FEDER de 1.065.110,76 €.
Per Decret de Presidència de 21 de març de 2018, previ dictamen favorable del
Consell d’Alcaldes de data 20 de març, es va aprovar la memòria modificada del
projecte Pla per a la promoció del turisme de natura del Ripollès, l’experiència dels
Pirineus més autèntics, amb un pressupost final de 1.684.385,52 € més IVA
(1.966.107,57 € amb IVA inclòs), essent la despesa elegible final de 1.680.101,53 €,
amb un cofinançament FEDER de 840.050,76 €.
En data 21 de març de 2018 es va sol·licitar a la Direcció General de l’Adminis tració
Local l’aprovació de la modificació del pressupost del projecte aprovat projecte Pla
per a la promoció del turisme de natura del Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics.
En data 3 d’abril de 2018 la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge emet resolució per la qual s’accepta la
renúncia parcial presentada pel Consell Comarcal del Ripollès de la subvenció al
cofinançament FEDER Catalunya 2014-2020, per l’operació “Pla per a la promoció del turisme
de natura al Ripollès. L’experiència dels Pirineus més autèntics”, pel que fa a l’import de
450.120,00 euros de la despesa elegible. Aquesta resolució, notificada en data 4 d’abril de
2018, estableix un import final elegible d’1.680.101,52 euros i una subvenció FEDER de
840.050,76 euros.
El Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics inclou diferents accions:
10

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

1. Part comuna: desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació turística,
que abraça tots els municipis de la comarca del Ripollès.
2. Projectes de millora de l’oferta i les infraestructures turístiques, inversions que
afecten a determinats municipis:
a. Rehabilitació i dinamització del patrimoni històric, cultural i natural de
Camprodon (execució parcial).
b. Activitats entorn de la natura com elements dinamitzadors de l’economia de
Ribes de Freser.
c. Impuls del turisme esportiu i de natura a Ripoll.
d. Millora de l’accessibilitat al riu Ter i descoberta del seu patrimoni natural
(Sant Joan de les Abadesses).
e. Adequació de la zona d’accés al centre d’interpretació i porta d’entrada al
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser (Setcases).
f. Centre d’acollida de visitants i d’educació ambiental “Porta a la Serralada de
Montgrony”.
El pressupost de l’acció de la part comuna del Pla per a la promoció del turisme de natura al
Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics (desenvolupament de l’estratègia de gestió
de la destinació turística) ascendeix a un import total IVA inclòs de 795.694,76 euros.
En la mateixa sessió del Consell d’Alcaldes de data 20 de març de 2018, es va
dictaminar favorablement per majoria absoluta (16 vots a favor i 2 abstencions)
l’aprovació del repartiment de costos per municipis i anualit ats del projecte Pla per a
la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics, presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014 -2020, eixos
prioritaris 4 i 6, pel que respecte a la part comuna (Acció de desenvol upament de
l’estratègia de gestió de la destinació turística). Aquest repartiment es detalla a
continuació:

2017

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Queralbs
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
Vallfogona Ripollès
Sant Pau Segúries
Setcases
Toses
Vilallonga Ter

14,69%
0,45%
7,52%
1,49%
0,59%
1,27%
0,76%
0,90%
0,79%
0,59%
1,06%
8,76%
34,08%
17,20%
0,50%
1,79%
5,31%
0,79%
1,46%
100,00%

2018

38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €
265.231,56

2019

38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €
265.231,56

2020

38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €
265.231,56

Total

116.867,50 €
3.559,84 €
59.861,49 €
11.864,92 €
4.676,40 €
10.065,88 €
6.070,11 €
7.162,04 €
6.292,31 €
4.710,93 €
8.442,99 €
69.705,02 €
271.145,88 €
136.873,39 €
3.953,11 €
14.247,17 €
42.278,83 €
6.262,19 €
11.654,66 €
795.694,67
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L’executivitat de l’acord relatiu al repartiment de costos de la part comuna està condicionada
a l’aprovació pels Plenaris de cadascun dels ajuntaments i pel plenari del Consell Comarcal,
així com a la subscripció dels corresponents convenis reguladors de drets i obligacions de
cadascuna de les parts.
Interessa al Consell Comarcal i als Ajuntaments establir una relació de cooperació, dins del
marc de les competències que tenen legalment atribuïdes, per tal de satisfer un interès comú
consistent en l’execució de les actuacions que es preveuen al projecte Pla per a la promoció
del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics, en aquella acció
que afecta a tots els Ajuntaments: el desenvolupament de l’estratègia de gestió de la
destinació turística.
Atès que aquells projectes d’inversió del mateix Pla per a la promoció del turisme de
natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics que afecten als
Ajuntaments de Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses,
Setcases i Campdevànol, seran compresos en convenis complementaris, on es
regularan els drets i obligacions de les parts.
Les actuacions compreses en la part comuna del Pla per a la promoció del turisme de natura
al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics (desenvolupament de l’estratègia de
gestió de la destinació turística) objecte d’aquest conveni són finançades en un 50 % (sense
IVA) pel Programa Operatiu (PO) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
de Catalunya 2014-2020 “Objectiu d’inversió en creixement i ocupació”, i es regeix pels
Reglaments comunitaris i en concret el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. Aquest finançament consta a l’apartat 6.1
del projecte aprovat:
Finançament (sense IVA)
Fons de finançament
Import
finançament
Autofinançament
356.409,10 €
FEDER (màx. 50%)
356.409,10 €

del

% de finançament
50,00 %
50,00 %

Vist el repartiment de costos per municipis i anualitats del projecte Pla per a la promoció del
turisme de natura al Ripollès contingut en el conveni segons allò establert en l’acord del
Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Ripollès de 20 de març de 2018.
Vist l’informe favorable emès per la intervenció de la corporació,
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès pel
cofinançament i l’execució del projecte Pla per a la promoció del turisme natura al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics (PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna (acció de desenvolupament de l’estratègia de
gestió de la destinació turística), el qual consta a l’expedient 9999-000166-2018.
Segon. Aprovar el repartiment de costos per municipis i anualitats del projecte Pla per a la
promoció del turisme de natura al Ripollès contingut en el conveni segons allò establert en
l’acord del Consell d’Alcaldes del Ripollès de 20 de març de 2018.
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Tercer. Imputar a l’aplicació pressupostària 2018.1.430.76500 del Pressupost 2018,
l’import de 2.387,35€, d’acord al contingut del conveni.
Quart. Adquirir el compromís de tenir consignació del crèdit suficient i adequat als
pressupostos del exercicis futurs 2019 i 2020.
Cinquè. Comunicar
corresponent.

aquest

acord

al

Consell

Comarcal

del

Ripollès ,

a

l’efecte

Sisè. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb
una còpia del conveni.
Setè. Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui
signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els presents acords.
La proposta s’aprova per unanimitat.

11. Aprovació d’un acord de novació del contracte de cessió d’espais.
Expedient: 9999-000043-2018
En data 16 de març de 2006 l’Ajuntament de Molló va signar un contracte de cessió d’espais
amb TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. per a la instal·lació d’una antena al terrat de
l’edifici de l’ajuntament.
D’acord amb la vigència que figura en el contracte, finalitza el 16 de març de 2021.
En data 23 de gener de 2018 el Sr. Ivan Valencia Mata en nom i representació de SITER
ANDALUCIA SL, presenta una instancia en que exposa que l’Ajuntament té una autorització
de data del març de 2006 de cessió d’espai signat amb TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A,
que s’haurà de modificar a favor de TELXIUS TORRES ESPANYA, S.L., ja que amb data 18 de
febrer de 2016 es va produir la inscripció de l'escriptura d'escissió en el Registre Mercantil de
Madrid mitjançant la qual TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. va escindir una de les seves
branques d'activitat consistent en l'explotació d'infraestructures de telecomunicacions a favor
de la societat TELXIUS TORRES ESPANYA S.L., adquirint aquesta última, en bloc i per
successió universal, tots els drets i obligacions derivats d'aquesta branca d'activitat escindida
i, en conseqüència, subrogant-se en la posició ostentada fins llavors per TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA S.A en els Contractes d'Arrendament per a la instal·lació i construcció
d'Estacions Base de Telecomunicacions.
En la instància presentada en data 23 de gener de 2018 s’adjunta escriptura d’escissió de
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. a TELXIUS, i esborranys d'autorització a TELXIUS
TORRES ESPANYA S.L., i es sol·licita procedir a la signatura d’una nova autorització de cessió
d’espais a nom TELXIUS TORRES ESPANYA S.L..
En data 26 de gener de 2018 el Sr. Ivan Valencia Mata presenta una altre instància fent
referencia a la presentada el dia 23 de gener de 2018 amb ID de Registre E/00022018,
exposant que la documentació adjunta era errònia, i es rectifica els documents adjunts a
l’anterior instància.
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S’adjunta també document que acredita que l’empresa TELXIUS TORRES ESPANYA S.L., es
compromet al pagament pels serveis complementaris de l’import de MIL (1.000 €) euros
anuals, corresponents a les despeses d’electricitat generades d’aquesta cessió, que hauran
d'abonar al compte corrent facilitat per la corporació.
Per tot el exposat anteriorment, es proposa l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar la proposta d’acord de novació del contracte de cessió d’espais signat
entre TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A. i l’Ajuntament de Molló de data 16 de març
de 2006.
Segon. Facultar l’alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a
l'execució del present acord.
Tercer. Notificar el present acord a “TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.” domiciliada a
Ronda de la Comunicación, s/n, Districto C, Edificio Norte 2, 1ª planta 28050 Madrid,
als efectes que siguin d'aplicació.
La proposta s’aprova per unanimitat.
12. Aprovació de baixes de drets reconeguts.
Expedient: 9999-000108-2018
Per Provisió de data 16 de febrer de 2018 del Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès es
procedeix a la declaració de crèdit incobrable per insolvència de la deutora URBANITZADORA
MONTSENY, SL per import 1.701,60 euros de l’exercici 2012 i s’inicia expedient per a
l’aprovació i la comptabilització de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors.
L’objectiu de l’expedient és determinar la situació dels drets integrats en l’agrupació
de pressupostos tancats, pendents de cobrament i reconeguts en exerc icis anteriors
que, per diferents motius, s’han de depurar i donar de baixa. Aquest expedient pot
servir com a document comptable justificatiu de les anotacions comptables
corresponents. L’objectiu final és ajustar la comptabilitat municipal a la realitat dels
drets pendents de cobrament i contribuir, així, a donar una imatge fidel de la situació
financera de l’ajuntament.
D’acord amb l’article 76 de la Llei General Tributària i els articles 61 a 63 del RD
939/2005, 29 juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació
a la baixa provisional per insolvències, concepte de deutor en situació de fallida,
crèdits incobrables, efectes de la baixa provisional i revisió i rehabilitació de crèdits
incobrables.
Vistes l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local i l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es
modifica el model bàsic de comptabilitat local, aprovat per l’Ordre EHA/4040/2004,
de 23 de novembre de 2011, en relació a la comptabilització de la cancel·lació dels
drets.
Vist l’informe favorable de l’interventora sobre la baixa del dret reconegut de
l’exercici 2012 per import de 1.701,60€ de data 7 de maig de 2018.
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Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que estableix que és competència del Ple la determinació dels recursos
propis de caràcter tributari.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD:
1. Aprovar la baixa del dret reconegut pendent de cobrament, integrat en el
pressupost tancat exercici 2012, per import de 1.701,60€, el detall individualitzat del
qual és el següent:
Exercici: 2012
Operació
120120000005

Aplicació
2012.1.116

Explicació
Insolvència deutora

Import
1.701,60

2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa del dret
esmentat.
La proposta s’aprova per unanimitat.
13. Mocions d’altres entitats.
A) Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn del exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
Expedient 9999-000179-2018
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, pol ítics i humans
més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten
esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres
legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
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Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com
a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem
per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi
haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar:
sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble,
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació,
amenaces
i,
finalment,
presó.
Una
causa
general
contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Molló proposa els següents acords:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ci utadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
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SISÈ.- Instem a totes les entitats de Molló a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del
President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius
“la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i
llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
La proposta s’aprova per unanimitat.

B) Moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!” en relació a persones
amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis
ulcerosa)
“No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones
que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per
por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una
minva de la seva qualitat de vida.
L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya)
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis
de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, per ò
estan numerades per tal de seguir un control de lliurament.
Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més
ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No puc
esperar!”.
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3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió
del projecte entre els seus associats.
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les ta sques administratives
i de suport.
A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:
* Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc
i sempre que ho necessitin.
* Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats
que tenen qui les pateixen. D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix
significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
El projecte “No puc esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza
constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous
establiments i equipaments col·laboradors. El projecte “No puc esperar!” compta amb
el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut
i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa ).
Per tot això, es proposa al Ple els següents:
ACORDS
Primer.- Adherir l’Ajuntament de Molló al projecte “No puc esperar!” amb la finalitat
de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i deixant utilitzar els lavabos dels
edificis municipals a les persones portadores de la targeta “No puc esperar!”
Segon.- Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania, amb
especial atenció als establiments comercials del municipi.
Tercer.- Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça
dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc
esperar!”.
La proposta s’aprova per unanimitat.
14. Assumptes urgents.
L’Alcalde sol·licita la incorporació a l’ordre del dia de dues propostes:
- Aprovació del model de control intern simplificat 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
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procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos de l’entitat local.
S’incorpora al Ple la següent proposta, atès que el ple es va convocar el dia 7 de
maig de 2018 i en data 9 de maig el president de la Diputació de Girona va aprovar la
sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals presentada
per l’Ajuntament de Molló al registre d’entrada de la Diputació de Girona el 23 de
març de 2018, d’acord amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4
del RD 424/2017.
- Moció de suport als càrrecs electes de la comarca del Ripollès arrel dels
actes a Molló el passat 8 de novembre de 2017.
Aquesta moció també va entrar al registre de l’Ajuntament un cop convocat el Ple.
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar
la urgència i tractar els següents temes a la present sessió .

14.1. Aprovació del model de control intern simplificat 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
Núm. Expedient: X2018000083
L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats
locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local
(Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per
l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre).
Atès que l’Ajuntament de Molló d’acord amb les xifres de població resultants de la
última revisió del padró municipal, té una població de 342 habitants i, l’import de les
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per
l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’ent itat
local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del
pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de 563.900 €, està
inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es
pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control inte rn
simplificat.
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els
ingressos, l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat lo cal i
seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, pel
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inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets
i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici de l control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acorda r el règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de
Girona, en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de
despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb
efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el
règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a
comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la
Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de
juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei
d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats
locals. L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70,
de data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i
fins a la seva modificació o derogació expressa.
El president de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2018, va aprovar la
sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals presentada
per l’Ajuntament de Molló al registre d’entrada de la Diputació de Girona el 23 de
març de 2018, d’acord amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4
del RD 424/2017, que estableix que els ò rgans interventors podran demanar, a
través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis
d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials,
cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu
el RD 424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb
l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat
econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i
40 del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingr essos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els ter mes que preveuen
els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els
termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017.
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QUART. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el
qual s’adjunta com Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al
Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits
bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions
sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics,
determinats en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
CINQUÈ. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament de Molló, que contradigui la normativa vigent en matèria de control
intern, a partir de 1 de juliol de 2018.
SISÈ. Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern
a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat.
14.2. Moció de suport als càrrecs electes de la comarca del Ripollès arrel dels
actes a Molló el passat 8 de novembre de 2017.
Expedient X2018000266
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix:
“MOCIÓ DE SUPORT ALS REGIDORS MUNICIPAL I ALTRES CÀRRECS ELECTES
DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS ARREL DELS ACTES A MOLLÓ EL PASSAT 8 DE
NOVEMBRE DE 2017
Motivació
Vistes les diligències prèvies 316/2017 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Ripoll derivades de les diligències dels Mossos d’Esquadra 987683/2017, mitjançant
les quals es citen a declarar com a investigats arrels de fets ocorreguts a Molló el
passat 8 de novembre de 2017, als regidors de l’Ajuntament de Ripoll, senyor Roger
Bosch i Capdevila i senyor Santi Llagostera i Güell, així com també a diversos càrrecs
electes de la comarca del Ripollès, il·lustríssima senyora Carme Freixa Bosch,
alcaldessa de l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, il·lustríssima senyora Núria
Pérez Dèsel, alcaldessa de l’Ajuntament de Pardines i la senyora Mariona Baraldés
Cabarrocas, regidora de l’Ajuntament de Campdevànol.
L’Ajuntament en Ple considera que les accio ns pacífiques en defensa de drets
fonamentals no han d’ésser enjudiciades, s’emet la següent,
Disposició
El Ple Municipal resol:
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1. Donar suport als regidors de l’Ajuntament de Ripoll, senyor Roger Bosch i
Capdevila i al senyor Santi Llagostera i Güell que el proper dia 26 d’abril han de
prestar declaració com a investigats en les diligències prèvies esmentades en
l’apartat motivació.
2. Donar suport als càrrecs electes de la comarca, il·lustríssima senyora Carme Freixa
Bosch, alcaldessa de l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, Il·lustríssima senyora
Núria Pérez Dèsel, alcaldessa de l’Ajuntament de Pardines i la senyora Mariona
Baraldés Cabarrocas que el proper dia 26 de maig han de prestar declaració com a
investigats en les diligències prèvies esmentades en l’apartat motivació.
3. Trametre aquest acord als Ajuntaments de la comarca del Ripollès, i al Consell
Comarcal del Ripollès als efectes que en els respectius plenaris donin suport i acordin
la moció.
4. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde president,
il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels documents
necessaris per a dur a terme els anteriors acords.”
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
1. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes.
2. Donar suport als càrrecs electes de la comarca que han de prestar declaració com
a investigats en les diligències prèvies esmentades en l’apartat motivació.
3. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès.
S’aprova per unanimitat.

15. Precs i preguntes.
No n’hi han.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretària estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.

La secretària,
Cristina Reig Franch

L’alcalde,
Josep Coma Guitart
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