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

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Dia: 2 de març de 2018
Inici: 21:00
Acabament: 21:32
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.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagaments
corresponent al 4t trimestre de 2017, tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.
6. Donar compte de la tramesa d’execució del 4t del pressupost del 2017 al
Ministeri d’Hisenda i Funció pública.
7. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2017.
8. Donar compte de l’Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària de
la Liquidació de 2017.
9. Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número
de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2017, i elaborat pel Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya-Ripollès.
10. Aprovació, si escau, del conveni entre aquest Aj untament de Molló i el Consell
Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del servei de joventut
comarcal, any 2018.
11. Aprovació, si escau, del conveni entre aquest Ajuntament de Molló i el Consell
Comarcal del Ripollès de delegació de competències per a la gestió de residus
municipals.
12. Aprovació, si escau, de les festes locals de Molló i Espinavell pel 2019.
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13. Ratificar, si escau, la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels
acords adoptats per l’assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de
setembre de 2017.
14. Aprovació inicial, si escau, de la modificació número 6 del POUM de Molló en
l’àmbit del SUD-1 Can Julià.
15. Aprovació, si escau, de l’adhesió al Consorci de Vies Verdes de Girona.
16. Aprovació, si escau, d’un conveni entre aquest Ajuntament de Molló i el Syndicat
Mixte Canigó Grand Site pel desenvolupament del projecte transfronterer “Volta
al Costabona”.
17. Mocions d’altres entitats.
A. Moció de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en defensa de les
institucions de Catalunya i els seus electes.
18. Assumptes urgents.
19. 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. Aprovació de l’acta de les sessió anterior.
S’aprova per unanimitat dels assistents l’Acta núm. 1, de 12 de gener de 2018, sessió
ordinària.
2. Correspondència oficial.
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple:
Data
02/02/2018

Resum
Diputació de Girona. Aprovació convocatòria subvencions per a la
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals.

02/02/2018

Diputació de Girona. Aprovació convocatòria subvencions actuacions
en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2018.

El Ple en queda assabentat.
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
12/01

2

15/01

Matèria
Pròrroga del termini d’execució del contracte d’obres d’adequació del Camí
de la Retirada de Molló.
De suspensió de retorn de l’aval de garantia de les obres de la finca
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15/01

4

19/01

5

22/01

6

22/01

7
8

02/02
02/02

9

07/02

10

23/02

situada al Veïnat de Ginestosa, 25, de Molló i requeriment de
documentació.
De pròrroga de la llicència d’obres concedida del projecte de coberta al
Carrer Santa Magdalena, 13, de Molló .
De resolució sobre un recurs de reposició sobre alta de subministrament i
liquidació d’aigua del carrer de la Font Vella, 10, de Molló.
De retorn de l’aval de garantia de les obres de la finca situada al Veïnat de
Ginestosa, 28, de Molló.
D’ampliació de la llicència d’obres i termini d’execució al veïnat de
Ginestosa, 25, de Molló, per refer el teulat.
Sobre bonificació IVTM d’un vehicle de més de 25 anys.
De retorn de la part de l’ICIO corresponent a les obres realitzades al Veïnat
de Ginestosa, 28, de Molló.
D’assabentat de la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat i
garatge al Carrer del Ter, 2, de Molló.
De retorn de la fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de la
llicència d’obres al Carrer Mossèn Giramé, 2, de Molló .

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

IDENTIFICADOR

DATA

DEC SUSPENSIO LLIC OBRES CARRER AMUNT 8 23022018

9999-000080-2018

23/02/2018

DEC SOL·LICITUDS PER A PORTAR BESTIAR ALS COMUNALS
22022018
DEC ADJUDICACIÓ JARDINERIA ESGLÉSIA DE SANTA
CECILIA 2018 22022018
DEC ADJUDICACIO FLORS 2018 JARDINERIA 22022018

9999-000081-2018

22/02/2018

9999-000007-2018

22/02/2018

9999-000005-2018

22/02/2018

DEC SUBVENCIÓ EXCLOSA
DDGI TRIA DE
MULATS
D'ESPINAVELL 2018 22022018
DEC DECRET SUBVENCIO EXCLOSA CONCURRENCIA DDGI
AIGUA FAVARS 22022018
DEC ADJUDICACIO PODA 2018 22022018

9999-000096-2018

22/02/2018

9999-000025-2018

22/02/2018

9999-000006-2018

22/02/2018

DEC GRATIFICACIO TREBALLADOR BRIGADA NEVADES
GENER FEBRER 18 19022018
DEC ASSABENTAT HABITATGE US TURISTIC CARRER
GUARDIOLA 45 16022018
DEC SUSPENSIO LLICENCIA OBRES CARRER FRANCESC
MACIA 2 13022018
DEC SUSPENSIO LLICENCIA OBRES CTRA C38, KM 18,7-18,9
16022018
DEC APROVACIO CONVENI AMB CCR 2017 PER CAMINS
RURALS SANTA MAGDALENA MOLLO 15022018
DEC BAIXA PER ERROR IMPOST VEHICLES 15022018

9999-000022-2018

19/02/2018

9999-000085-2018

16/02/2018

9999-000059-2018

16/02/2018

9999-000079-2018

16/02/2018

9999-000088-2018

15/02/2018

9999-000090-2018

15/02/2018

DEC BAIXA I NOVA LIQUIDACIO IMPOST VEHICLES
15022018
DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO DDGI FONS DE COOPERACIO
2018 15022018
DEC INCOACIO OBRES CAMINS 14022018

9999-000089-2018

15/02/2018

9999-000076-2017

15/02/2018

9999-000024-2018

14/02/2018

DEC LLICENCIA OBRES C. SETCASES, 6 12022018

9999-000077-2018

12/02/2018

DEC CANVI COMPTE BANCARI IMPOST VEHICLES 12022018

9999-000069-2018

12/02/2018

DEC PAGAMENT QUOTA 2018 BTT 12022018

9999-000078-2018

12/02/2018

DEC PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES AMUNT, 26 12022018

9999-000028-2018

12/02/2018

DEC PRIMERA OCUPACIO CARRER CANIGO 3 09022018

9999-000073-2018

09/02/2018

DEC CANVI TITULAR IMPOSOTOS CTRA FRANÇA 5 BAIXOS

9999-000066-2017

09/02/2018
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09022018
DEC DELEGACIÓ FIRMA COMPULSES I PADRÓ 09022018

9999-000079-2017

09/02/2018

DEC EXPEDIENT GENERACIÓ DE CRÈDIT
ESPINAVELL 06022018
DEC
INCOACIÓ
EXPEDIENT
GENERACIÓ
ENLLUMENAT ESPINAVELL 06022018
DEC LLICENCIA OBRES C TER, 3 02022018

ENLLUMENAT

9999-000072-2018

06/02/2018

DE

9999-000072-2018

06/02/2018

CRÈDIT

9999-000035-2018

05/02/2018

DEC
CREACIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
MILLORA
ENLLUMENTAT ESPINAVELL 05022018
DEC PRORROGA REQUERIMENT DOCUMENTACIO OBRES
CAMP DEL LLOSE 05022018
DEC REQUERIMENT DOC
OBRES C GUARDIOLA, 61
02022018
DEC LLICENCIA OBRES C PIRINEUS 3 02022018

9999-000072-2018

05/02/2018

9999-000029-2017

05/02/2018

9999-000023-2018

05/02/2018

9999-000054-2018

02/02/2018

DEC INCORPORACIO DE ROMANENTS 01022018

9999-000063-2018

01/02/2018

DEC BONIFICACIO VEHICLE + 25 ANYS 01022018

9999-000062-2018

01/02/2018

DEC CONTRACTACIO SERVEIS MOLLÓ TRAIL 22012018

9999-000040-2018

01/02/2018

DEC VACANCES TREBALLADOR MUNICIPAL 29012018

9999-000053-2018

29/01/2018

DEC LLICENCIA OBRES CARRER AMUNT 16 29012018

9999-000028-2018

29/01/2018

DEC CANVI TITULAR IMPOSTOS SANT SEBASTIA 22 BAIXOS
26012018
DEC CREACIÓ NOVA APLICACIÓ CAMINS MUNICIPALS
26012018
DEC
EXPEDIENT
GENERACIÓ
DE
CRÈDIT
CAMINS
MUNICIPALS 26012018
DEC INCOACIÓ EXPEDIENT GENERACIÓ DE CRÈDIT CAMINS
MUNICIPALS 26012018
DEC RETORN FIANÇA RESIDUS JOAN GIRAME 8 26012018

9999-000038-2018

26/01/2018

9999-000052-2018

26/01/2018

9999-000052-2018

26/01/2018

9999-000052-2018

26/01/2018

9999-000059-2017

26/01/2018

DEC CANVI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA IMPOSTOS 24012018

9999-000041-2018

24/01/2018

DEC
GRATIFICACIÓ
EXTRAORDINÀRIA
TREBALLADOR
BRIGADA NEVADES GENER 18 24012018
DEC VACANCES TREBALLADOR MUNICIPAL 22012018

9999-000022-2018

24/01/2018

9999-000036-2018

22/01/2018

DEC
REQUERIMENT
DOCUMENTACIO
CANVI
TITULAR
IMPOSTOS SANT SEBASTIA 22 BAIXOS 22012018
DEC APORTACIO ECONOMICA CARNESTOLTES 19012018

9999-000038-2018

22/01/2018

9999-000016-2018

19/01/2018

DEC CANVI PROPIETARI HABITATGE CARRER FREIXENET, 5
19012018
DEC APROVACIO EXPEDIENT MODIFICACIO PRESSUPOST
16/2017 AMPLIACIÓ DE CRÈDIT 18012018
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO HABITATGE CRTA.
FRANÇA 5 BAIXOS 16012018

9999-000027-2018

19/01/2018

9999-000033-2018

19/01/2018

9999-000066-2017

16/01/2018

El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte de la relació de factures aprovades.
Es dóna compte de la factura número 1 del 2018, aprovada des de la darrera sessió
plenària.
El Ple en queda assabentat.
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5. Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagaments
corresponent al 4t trimestre de 2017, tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.
Expedient 15/2017
Es fa saber que en data 26-01-2018 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 4t.
trimestre de 2017 següent:
Ratio operacions pagades: - 6,38
Import pagaments realitzats: 143.138,19 €
Ratio operacions pendent: -23,98
Import pagaments pendents: 12.549.60 €
PMP: - 7,80
PMP Global: - 7,80
El Ple en queda assabentat.
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del
pressupost de 2017 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Expedient 16/2017
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 fina ncera.
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 quart trimestre del pressupost de 2017, el contingut del
qual és el següent:
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública
Entidad

Ingreso
Gasto
Ajustes
Ajustes por
no financiero no financiero propia Entidad operaciones internas

Capac./Nec.
Financ. Entidad

09-17-107-AA-000 Molló

665.660,09

85.626,54

573.353,83

-6.679,72

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

0,00

85.626,54
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LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2017
Gasto
computab
le
Liq.2016
sin IFS
(GC2016)
(1)

Gasto
inversiones
financierame
nte
sostenibles
(2016)
(11)

Entidad
09-17-107486.510,90 0,00
AA-000 Molló
Total de
486.510,9
gasto
0,00
0
computable

Aumentos/
disminuciones
(art. 12.4)
(2)=
Pto.Act. 2017
((1)(IncNorm201
(11))*(1+TRCPI 7)
B)
(3)

Gasto
inversiones
financieram
ente
sostenibles
(2017) (4)

Gasto
computable
Límite de la Liquidación
Regla Gasto 2017
(5)=(2)+(3 (GC2017)
)
(6)

496.727,63

0,00

0,00

496.727,63

496.727,63

0,00

0,00

496.727,63 479.879,72

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017"
(GC2017) (5)-(6)
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016

479.879,72

16.847,91
-1,36

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta
valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero
(PEF)
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva al final del período

Entidad

Deuda
Operaciones
a
con
Factoring Avales
Otras
Emisiones
corto
Entidades
sin
ejecutados - operaciones
plazo de deuda de
recurso reintegrados de crédito
crédito

09-17-1070,00
AA-000 Molló
Total
Corporación 0,00
Local

Con
Administraciones
Públicas (1)
(FFEL)

Total
Deuda
viva
al final
del
período

0,00

96.760,65

0,00

0,00

0,00

0,00

96.760,65

0,00

96.760,65

0,00

0,00

0,00

0,00

96.760,65

Nivel Deuda Viva

96.760,65

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que
forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del
ejercicio 2017.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla
la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector
Administraciones Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
La Corporación cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio
del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)
Nivel de deuda viva es 96.760,65

6

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

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 30 de
gener de 2018.
El Ple en queda assabentat.
7. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017.
Expedient 9999-000063-2018
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 26-02-2018 següent:
“DECRET D’ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
Exped. 9999-000063-2018 (X2018000063)
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE MOLLÓ
corresponent a l’exercici econòmic de 2017, formulada per la Intervenció en
acompliment del què disposa la legislació vigent.
HE RESOLT :
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a
l’exercici econòmic de 2017, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció.
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat de
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2017:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RESULTAT
RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

611.782,77

460.141,65

151.641,12

b. Altres operacions no
financeres

44.371,70

113.212,18

-68.840,48

656.154,47

573.353,83

82.800,64

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

21.999,86

-21.999,86

595.353,69

60.800,78

1. Total operacions no
financeres (a+b)

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L'EXERCICI

656.154,47

AJUSTAMENTS:
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4. Crèdits gastats finançats
amb romanent de Tresoreria
per a despeses generals.
5. Desviacions de finançament
negatiu de l'exercici

+ 48.820,82

6. Desviacions de finançament
positiu de l'exercici

-8.013,66

+ 15.012,00

TOTAL AJUSTAMENTS

+55.819,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

+ 116.619,94

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

Comptes
57,556

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

430

+ del Pressupost corrent

431

+ de Pressupostos tancats

257,258,270,275,
440,442,449,456,
470,471,472,537,
538,550,565,566

400

554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,
2982,4900,4901,
4902,4903,5961,
5962,5981,5982

Imports
Any
anterior

259.470,71

104.138,59

191.299,46

295.740,07

45.443,76

42.908,61

1.200,00

1.200,00

406.526,41

358.170,05

33.620,27

52.369,24

8.013,66

0,00

39.974,15
37.248,31

+ d´Operacions no
pressupostàries

114.077,000

3. Obligacions pendents de
pagament
+ del Pressupost corrent

20.294,99

401
+ de Pressupostos tancats
165,166,180,185,410
414,419,453,456,475
476,477,502,515,516 +
d´Operacions
521, 550,560,561
pressupostàries ------

Imports
Any
(2017)

0,00

no

25.148,77

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents
d´aplicació definitiva
0,00
+ pagaments realitzats pendents
d´aplicació definitiva
1.200
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II III)

364.892,48 305.800,81

Segon. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la
propera sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del
8
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Reial Decret 2/2004, de 5 de març
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

pel

qual

s’aprova

el

text

compliment

de

refós

de

la

El Ple en queda assabentat.

8. Donar compte de l'informe sobre
pressupostària de la liquidació de 2017.

el

l'estabilitat

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció següent:
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA – liquidació pressupost exercici 2017Expedient: 9999-000063-2018 (X2018000063)
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, de
conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, i
d’acord amb l’article 15.3e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO
2/2012, emeto el següent
INFORME:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 30 d’abril de
2012, exigeix aplicar una política econòmica contundent basada en dos eixos
complementaris que es reforcen: la consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació del dèficit
públic estructural i la reducció del deute públic, i les reformes estructurals.
L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei obliga, entre altres, a les corporacions locals i
a la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demès ens de dret
públic dependents de les administracions públiques.
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels seus Pressupostos les
tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei
Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute
públic i regla de la despesa.
L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
Pressupostos i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les
administracions públiques i demés entitats que formen part del sector públic es
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. Cap administració pública no podrà
incórrer en dèficit estructural -definit com el dèficit ajustat del cicle, net de mesures
excepcionals i temporals- i les corporacions locals hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la
9
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definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i
l’objectiu del deute públic.
Així doncs, es procedeix a informar sobre el compliment de cadascun d’aquests
objectius:
A) COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
La Legislació aplicable és la següent:
- LO 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera
- LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abri l, llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- RD 1463/2007,
contradigui la llei)

Reglament

d’estabilitat

Pressupostària

(en

tot

allò

que

no

- Ordre HAP 2105/2012, 1 octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament previstes a la LO 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela financera
dels EELL.
- Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) (Disposició transitòria 10ª)
- RDL 2/2014, 21 febrer, per la que es desenvolupen mesures urgents per reparar els
danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la
façana atlàntica i la costa cantàbrica
- Disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic.
La liquidació se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que
preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3
i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit
estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
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S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute
públic.
Tal com estableix l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novemb re, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals , la Intervenció
Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilit at de la
pròpia Entitat Local.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent, i
l’interventor detallarà els càlculs efectuats i els ajustos realitzats sobre la base de les
dades dels capítols 1 a 9 de l’estat d’ingressos i despeses pressupostàries, en termes
de comptabilitat nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i
regionals.
L’equilibri pressupostari i l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entesa com a
capacitat (+) o necessitat (-) de finançament és un concepte estadístic definit al SEC
2010 equivalent al saldo del compte financer, és a dir, l’adquisició neta d’actius
financers menys els passius nets contrets.
Per tant, també podem calcular la capacitat (+) o necessitat ( -) de finançament, i per
tant, el compliment de l’estabilitat pressupostària, de la comparació dels capítols de
l’1 al 7 del pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos. A aquest
resultat caldrà efectuar uns ajustaments, en termes de Comptabilitat Nacional,
segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. Aquests es recullen en
el document F.1.1.B1. que s’adjunta com a part inseparable del present informe.
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l´informe cal concloure que en la
liquidació del pressupost del 2017 es compleix amb l'estabilitat pressupostària,
atès que es compta amb una CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de
91.271,34€, d’acord amb els següents càlculs:
CÀLCUL
ESTABILITAT
FINANÇAMENT):
CAPÍTOLS

PRESSUPOSTÀRIA

(NECESSITAT/CAPACITAT

DESPESES

DE

INGRESSOS

1

110.202,68

235.616,26

2

294.119,12

22.517,66

3

818,45

155.265,23

4

55.001,40

192.383,62

5

6.000,00

6

113.212,18

0,00

7

0,00

44.371,70

573.353,83

656.154,47

TOTAL DESP. NO FINANCERA
Ajustaments SEC2010
TOTAL DESP. NO FINANCERA

0,00

8.470,70

573.353,83

664.625,17
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CAPACITAT(+) /NECESSITAT(-) FINANÇAMENT

91.271,34

B) OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i
l’objectiu del deute públic.
El volum de deute públic, definit d’acord amb el protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt de les administracions públiques no pot superar el 60% del
producte interior brut expressat en termes nominals, o el que estableixi la normativa
europea. Aquest límit s’ha de distribuir d’acord amb els percentatges següents:
• 44% per a l’Administració Central.
• 13% per al conjunt de les comunitats autònomes.
• 3% per al conjunt de les corporacions locals.

D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, aquests límits s’han de complir l’exercici de
2020.
No obstant, en quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables
a cadascuna de les entitats locals es recull en el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, tenint en compte allò que
s’estableix a la “Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals
per a l’exercici de 2017” de 14/07/2017 publicada per la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, de la
Generalitat de Catalunya. El percentatge d’endeutament sobre recursos
corrents liquidats no pot ser superior al 75%.
Pel que fa a aquest rati de deute a data 31 de desembre de 2017, aquest Ajuntament
presenta un endeutament del 15,82% , d’acord amb el següent càlcul:
(capital viu a 31/12/2017 / drets reconeguts nets x ingressos corrents) * 100 =
=
%

96.810,80 €

/

611.782,77 €

* 100 =

15,82

Per tant, aquesta corporació, a data 31/12/2017 es troba per sota del límit màxim
d’endeutament establert a la Llei.
C) COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
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La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut,
publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Seguint la proposta presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la
taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de la despesa per a l’any
2017 és del 2,1%.
Segons l’article 12.2 de la LO 2/2012, la despesa computable es calcularà de la
següent manera:
+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferències corrents
+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferències de capital
- Despeses finançades amb fons finalistes
+ / - Ajustos SEC 2010
Una vegada calculada la despesa computable, s’haurà de complir amb l’equació
següent:
TAXA DE REFERÈNCIA DEL CREIXEMENT DEL PIB 2017 (2,1%) >= 100 X [(DESPESA
COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE ANY N-1) – 1]

Pel què fa al càlcul de la despesa computable de l’exercici 2016, partim de la
liquidació de l’exercici esmentat:
Econ.
Descripció
1
DESPESES DE PERSONAL.
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
3
DESPESES FINANCERES.
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
6
INVERSIONS REALS.

Oblig. Reconeg. netes
109.507,52
302.954,87
1.322,17
61.514,38
51.758,61
TOTAL

527.057,55

Despesa computable any 2016:
+ ORN (Capítols 1 a 7) = 527.057,55 €
- interessos préstecs =

- 765,84 €

- despeses finançades amb fons finalistes = - 39.780,81 €

13

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

(DDGI: maquinària neteja neu, 50è aniversari Flama Canigó, despeses corrent neu,
PUOSC despeses manteniment)
TOTAL despesa computable 2016 = 486.510,90 €
Per tant, si de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 es desprèn que la
despesa computable ascendeix a 486.510,90 €, si apliquem la taxa de referència
(2,1%) s’obté un sostre de despesa màxima computable per al 2017 per
import de 496.727,63 €.
Ara calcularem la despesa computable executada de l’exercici 2017:
Econ.
Descripció
1
DESPESES DE PERSONAL.
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
3
DESPESES FINANCERES.
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
6
INVERSIONS REALS.

Oblig. Reconeg. netes
110.202,68
294.119,12
818,45
55.001,40
113.212,18
TOTAL

573.353,83

Despesa computable any 2017:
+ ORN (Capítols 1 a 7) = 573.353,83 €
- interessos préstecs =

- 386,66 €

- despeses finançades amb fons finalistes = - 77.356,41 €
(DDGI: maquinària neteja neu, actuacions equipament esportiu, Fons 2016
aparcament i zona jocs Espinavell, despeses corrent neu , Fons 2017 part proporcional
millora cloració dipòsit aigua, PUOSC despeses manteniment, DIPSALUT millora
cloració dipòsit aigua, CCR Fons cooperació, GENCAT Subvenció Eurodistricte)
TOTAL despesa computable 2017 = 495.610,76 €
Atès que no se supera el sostre màxim de despesa (que per a l’any 2017 és de
496.727,63 €), es conclou que es respecta la taxa de referència de l’2’1%, i per tant,
es compleix amb la regla de la despesa.
En el cas que s’incomplís la regla de despesa, aquest fet implicaria la formulació d’un
Pla Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
ANNEX F1.1.B1: Ajustos inclosos en l’informe d’ avaluació per a rela cionar el
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saldo resultant dels ingressos i les despeses a finals d’exercici, amb la capacitat
o necessitat de finançament calculada conforme les normes del sistema europeu
de comptes.
Annex inseparable de l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estab ilitat
pressupostària – liquidació Pressupost exercici 2017CONCEPTE (ajust a aplicar
als imports d'ingressos i
despeses)

Import ajust a aplicar
al saldo pressupostari
2017 (+/-)

Ajust
per
recaptació
d'ingressos Capítol 1
Ajust
per
recaptació
d'ingressos Capítol 2
Ajust
per
recaptació
d'ingressos Capítol 3
Ajust per liquidació negativa
PTE - 2008
Ajust per liquidació negativa
PTE - 2009
Ajust per liquidació negativa
PTE - 2013

Observacions

13.445,65

Recaptació neta 2017 (corrents i tancats)

-1338,02

Recaptació neta 2017 (corrents i tancats)

-3.636,93

Recaptació neta 2017 (corrents i tancats)

0,00

Quotes deduïdes de la PTE 2008 al 2017

0,00

Quotes deduïdes de la PTE 2009 al 2017

0,00

Quotes deduïdes de la PTE 2013 al 2017

Altres

Total ajustaments Pressupost Entitat
8.470,70 €
Import del ajust: quantitat amb signe (+) incrementa el saldo pressupostari (incrementa la capacitat de
finançament) (-) disminueix el saldo pressupostari (disminueix la capacitat de finançament)

El Ple en queda assabentat.
9. Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i
número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2017, i elaborat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Expedient 9999-000031-2018
Vist el Compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data
31 de desembre de 2017 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any,
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2017, del qual es desprenen les
dades següents:
Conceptes
Pendent anterior 31.12.16
Total càrrecs a 31.12.17
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva

Padrons
i
liquidacions
38.420,65
381.643,07

Ingressos

Baixes

Pendents
cobrament

336.231,29
19.298,07
15.640,29
28.389,09
20.501,84
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Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes
Total ingressos a 31-12-17

189,92
2.503,70
302,00
358.524,98

15.640,29

48.890,93

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2017, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès,
Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients.

a

Intervenció

i

La proposta s’aprova per unanimitat.
10. Aprovació, si escau, del conveni entre aquest Ajuntament de Molló i el
Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del servei
de joventut comarcal, any 2018.
Expedient 9999-000003-2017
El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut
que dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i
execució dels projectes i programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics
compartits com a través de l’Oficina Jove del Ripollès.
Per tal d’implementar els serveis de joventut, s’han ofert els diversos serveis als
ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i
activitats per l’any 2018.
A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col ·laboració a subscriure entre
el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló, per tal establir les bases i els
vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, per a la gestió dels
serveis de joventut del municipi de Molló.
L’Ajuntament de Molló en data 6 de novembre de 2017 va sol·licitar al Consell
Comarcal del Ripollès els serveis de joventut següents:
-

-

-

Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual i el Pla
Local, cada 4 anys (menys aquells projectes que s’especifiquen a continuació i
tenen un cost a part) amb un cost total de 500,00€/any.
Tardes joves amb dues tardes al mes amb un cost total de 350€/any.
Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 2 places per a cadascuna de les quatre
sortides programades per aquest any (amb un cost de 50 euros a raó de 25 euros
per plaça).
Activitats d’estiu/i/o suport al casal d’estiu amb un cost de 300 euros.

Vist l’informe d’Intervenció de data 23 de febrer de 2018 que consta a l’expedient;
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018, el qual
consta a l’expedient 9999-000003-2017.
Segon. Imputar a la partida de despesa número 2018.330.46504 del Pressupost
2018, l’import de 1.200€, d’acord al contingut del conveni.
Tercer. Comunicar
corresponent.

aquest

acord

al

Consell

Comarcal

del

Ripollès ,

a

l’efecte

Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb
una còpia del conveni.
Cinquè. 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 del conveni entre aquest Ajuntament de Molló i el Consell
Comarcal del Ripollès de delegació de competències per a la gestió de
residus.
Expedient 9999-000037-2018
Antecedents
L’any 1998 es van signar els convenis entre tots els ajuntaments de la comarca i el
Consell Comarcal del Ripollès, pels quals aquells li delegaven les competències
municipals necessàries per a la prestació de la gestió dels residus sòlids municipals,
que inclou la prestació dels serveis municipals de la recollida, del transport, de la
valoració, la disposició i el rebuig, el servei de deixalleria i la recollida del vidre, el
paper i el cartró. L’objectiu de la signatura d’aquest conveni del 1998 era prestar els
serveis de manera conjunta amb la resta de municipis del Ripollès.
Els convenis de delegació de competències subscrits el 1998 han mantingut la seva
vigència fins l’actualitat.
Atès que han transcorregut gairebé 20 anys des de la formalització d’aquells convenis
i esdevé necessari adaptar el seu contingut als canvis normatius que s’han produït.
Així mateix, cal adaptar el contingut dels convenis als serveis que efectivament es
presten als municipis i regular els drets i obligacions de cadascuna de les parts.
Així mateix, esdevé necessari preveure que la vigència de la delegació d’aquestes
competències sigui coincident amb la vigència prevista per al nou contracte de la
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus sòlids municipals de tots
els municipis de la comarca, excepte Camprodon, que va ser adjudicat per acord del
Consell de Govern de data 4 de juliol de 2017. L’inici de la prestació efectiva d’aquest
nou contracte està previst pel dia 1 de juliol de 2018.
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Tenint en compte que el nou contracte del servei de deixalleries d’àmbit comarcal
iniciï la seva vigència el dia 1 de juliol de 2018, en cas que no fos així, s’hauria
d’aprovar una addenda al conveni per adaptar-s’hi.
Vist que el Ple del Consell Comarcal de Ripollès en sessió de data 16 de gener de 2018 va
acordar l’aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del
Ripollès, per a la gestió dels residus municipals.
Vist que el Consell Comarcal del Ripollès va trametre a l’ajuntament certificat d’aquest acord
i un exemplar del conveni per procedir a la seva aprovació.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
les Bases del règim local, és competència dels ajuntaments la recollida de residus
municipals. Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell
Comarcal la competència de la recollida de residus sòlids municipals i la gestió del
corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article
25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol
altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si
escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta
dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
del règim local de Catalunya.
L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà
ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest
termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la
seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar el Conveni de delegació al Consell Comarcal
competències per a la gestió dels residus municipals.

del

Ripollès

de

les

2. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte
oportú.
3. Un cop els ajuntaments de la comarca certifiquin l’aprovació de la delega ció
d’aquestes competències i del conveni de delegació, el Consell Comarcal acceptarà la
delegació acordada i procedirà a la seva publicació.
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4. 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.
12. Aprovació dels festius locals pel 2019 a Molló i Espinavell.
Expedient 9999-000082-2018
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller/a de Treball a proposta dels
municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de la
jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple és l’òrgan competent per adoptar
aquest acord.
Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap dels
festius que s’indiquen com a festius nacionals a Catalunya.
Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon diumenge de
juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa Major de Santa Cecília
(22 de novembre).
Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de Sant Eduard
(13 d’octubre).

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Escollir els dies 15 de juliol i 25 de novembre de 2019 com a festes
locals pel nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 14 d’octubre de 2019 pel
nucli d’Espinavell.
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat.
13. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels
acords adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de
setembre de 2017.
Expedient 9999-000050-2018
Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona en data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 20 de novembre de 2015 estableix la
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necessitat que els membres dels Consorci acceptin de forma expressa i pel
quòrum pertinent a aquells nous membres.
2. L’assemblea de data 30 de setembre de 2015 el Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva i l’Ajuntament d’Osor com
a membre de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació
dels estatuts reguladors següent:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la
Selva, Osor...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor –
Tram 0.

3. L’assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri,
Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de
Finestres com a membre de dret del Consorci del Ter, aprovat inicialment la
modificació dels estatuts reguladors següent:
Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Vilobí d’Onyar,
Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri –
Tram 1*, Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres –
Tram 0*.
4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es
va aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats.
5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació,
sol·licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels seus
membres.
Fonaments de dret
I.

L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubr e, de règim jurídic del sector
públic, preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions públiques
o entitats integrants del sector públic institucional, entre sí o a mb la
participació d’entitats privades pel desenvolupament d’activitats d’interès
comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i
següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el règim d’adscripció, el
règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic
financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.

II.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula,
entre altres, el règim i els estatus.

III.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament,
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que
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ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades
i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn
als articles 313 i següents.
IV.

La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la
LRBRL i 313.2 ROAS.

V.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació
i tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per
la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1
b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règ im Local,
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat
RD 1174/1987.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple :
ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords
adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017
provar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a
la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el segu iment de la
ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens
d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat.

14. Aprovació inicial, si escau, de la modificació número 6 del POUM de Molló
en l’àmbit del sud-1 can julià .
Expedient 9999-000021-2017
En data 1 d’agost de 2017 té entrada a aquest ajuntament la següent documentació:
a) Proposta de Modificació del POUM en l’àmbit del SUD-1 Can Julià.
b) Instància sol·licitant que l’Ajuntament sol·liciti a l’OTTA que determini que la
modificació que es vol tramitar no té efectes significatius sobre el medi ambient.
En data 18 d’agost de 2017 es sol·licita la declaració de no existència d’efectes significatius
sobre el medi ambient a l’oficina territorial d’acció i avaluació Ambiental de Girona.
En data 6 de setembre es rep la resposta per part de l’OTAA en la qual es determina que la
Modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre
a avaluació ambiental estratègica simplificada.
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No obstant, estableix com a condició ambiental, la necessitat de que els terrenys del turó es
mantinguin sense transformació amb l’objecte de preservar els seus valors ambientals i
paisatgístics.
El dia 7 de novembre de 2017 es presenta instància sol·licitant l’admissió a tràmit i aprovació
la Modificació del POUM.
Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la Modificació
La modificació proposada bàsicament es resumeix en:
a) Ajust de l’àmbit del sector:
Actualment 34.587m2
Proposta: 32.688m2
b) No es modifiquen l’aprofitament ni les condicions urbanístiques fixades al POUM.
c) Es reordena l’edificació i es connecten els vials Solà Morales i Mossèn Joan
Giramé.
La proposta elimina la circumval·lació proposada en el POUM. Aquesta eliminació redueix
l’impacte al medi ambient del planejament vigent. Per tant, es considera que la modificació
no sols no té efectes significatius sobre el medi ambient sinó que els redueix.
Aquesta circumval·lació ja no és tan necessària a nivell circulatori ja que la Modificació Núm.
4 del POUM del PAU1 de juny de 2016 proposa un vial que supleix la funció de
circumval·lació del carrer Sant Sebastià a la Plaça de la Font Vella.
D’acord amb l’article 101.3 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació
de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti.
Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.
En data 23 de febrer el tècnic municipal informa favorablement la modificació número 6 del
pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Molló àmbit sud-1 can Julià.
Vist l’interès d’aquest ajuntament per formular aquesta proposta de modificació del
POUM, l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableixen els articles
22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Molló en l’àmbit del SUD-1 Can Julià, en els termes que consten en
l’expedient.
Segon. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un periòdic de difusió al municipi i a la
Web municipal (E-Tauler).
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
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Tercer. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més
llarg. Aquests informes es demanen a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat per via telemàtica amb la nova tramitació prevista per EACAT.
Quart. D’acord amb l’article 73.2 Decret Legislatiu 1/2010 l’aprovació inicial dels instruments
de planejament obliga a l’Administració actuant a acordar la suspensió de l’atorgament de les
llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en els àmbits per als quals les noves
determinacions comportin modificació de règim urbanístic. El termini de suspensió serà de
dos anys.
Cinquè. Fer constar que contra l’acord QUART, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
La proposta s’aprova per unanimitat.
15. Aprovació, si escau, de l’adhesió al Consorci de Vies Verdes de Girona.
Expedient 9999-000095-2018
Al terme de Molló existeix la ruta Pirinexus, que ressegueix la carretera C38, entre
Camprodon i Coll d’Ares, i que gestiona el Consorci de les Vies Verdes de Girona.
El Consorci Vies Verdes de Girona, El Conseil Général des Pyrénées Orientales i el
Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Mediterrané han treballat conjuntament
per al desenvolupament de la xarxa Pirinexus, una xarxa ciclable de 366 quilòmetres
que uneix la demarcació de Girona amb el territori francès de parla catalana,
potenciant la mobilitat turística sostenible i reforçant els vincles entre els dos
territoris.
Aquesta anella es composa de la xarxa de vies verdes existent, uns 150 km entre el
traçat actual i el que està en creació, 100 km de rutes ciclables i vies verdes a
França, 35 km al Ripollès, 55 a l’Alt Empordà i 30 al Baix Empordà, aproximadament.
On no existeix xarxa de carrils bici, el traçat transcorre per carreteres locals, com en
el cas de Molló.
Els estatuts del Consorci preveuen la possibilitat de que nous membres s'adhereixin a
l'ens per tal de poder establir amb més agilitat tot tipus de col·laboracion s, bé siguin
de millora del traçat amb actuacions d'obra física, bé per poder realitzar tota la
difusió que es realitza dels recorreguts, tant des del mateix Consorci com de la mà de
la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Per tot l’exposat es proposa les aprovacions dels següents acords
23

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

Primer. Adherir-se, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Segon. Aprovar els Estatuts que consten a l’expedient i publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, núm. 183, de 22 de setembre de 2015.
Tercer. Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de 30 dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la darrera publicació del present edicte al Butlletí Oficial
de la Província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament, a efectes de possibles
reclamacions
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·leg acions
i/o reclamacions a l’expedient, l’acord quedarà aprovat definitivament.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Cinquè. Una vegada aprovat definitivament, comunicar aquest acord al Consorci de
les Vies Verdes de Girona.
Sisè. Comunicar aquest acord a Intervenció per l’efecte oportú.
La proposta s’aprova per unanimitat.
16. Aprovació, si escau, d’un conveni entre aquest Ajuntament de Molló i el
Syndicat Mixte Canigó Grand Site pel desenvolupament del projecte
transfronterer “Volta al Costabona”.
Expedient 178/2017
L’Ajuntament de Molló es beneficiari d’un ajut de l’Espai Català Transfronterer pel
desenvolupament del projecte “Volta al Costabona”.
Aquest projecte cal desenvolupar-lo al llarg del primer semestre de 2018, d’acord a la
subvenció, i es fa conjuntament amb Syndicat Mixte Canigó Grand Site, al tractar-se
d’un projecte transfronterer.
Aquest projecte pretén dinamitzar turísticament i potenciar el desenvolupament
socioeconòmic d’un entorn de muntanya, a la zona dels Pirineus Orientals, entre
Molló (Ripollès) i Prats de Molló (Vallespir) a partir del senderisme i e l turisme
natural.
El projecte planteja la creació d’una ruta anomenada Volta al Costabona (Tour du
Costabona en francès), que permeti descobrir l’entorn natural i cultural al voltant del
Pic de Costabona (2.464 metres d’altitud), que separa el Ripollès d el Vallespir.
Aquest espai es situa en part al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i,
també, a la Reserva Natural de Prats de Molló, i té un enorme valor natural (flora,
fauna, geologia...) i un gran patrimoni històric i cultural (camins de la retirada,
cabanes de pastor, transhumància, pastures comunals, mineria...).
Gràcies a l’existència de dos refugis de muntanya públics, en aquests moments amb
gestió privada a través de concessió, es planteja una ruta de 2 o 3 dies amb sortida
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del Refugi dels Estudis d’Espinavell (https://refugielsestudis.com/) i pernoctació al
Refugi de Les Conques a Prats de Molló (http://www.refugi -lesconques.com/). Si
s’opta per fer la ruta de 3 dies, es pot pernoctar el refugi no guardat de la Portella de
Rojà (Vallespir/Conflent).
Per tal d’implementar aquest projecte s’ha redactat un col·laboració a subscriure
entre ambdós socis, per tal establir les bases i els vincles de col ·laboració necessaris
entre les dues administracions a fi de dur a terme correctament aquest projecte.
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Syndicat Mixte Canigó Grand Site per
al desenvolupament del projecte “Volta al Costabona”, el qual consta a l’expedient
178/2017.
Segon. Imputar a la partida de despesa número 2018.1.430.60902 del Pressupost
2018, l’import de 14.887,14€, d’acord al contingut del conveni.
Tercer. Comunicar aquest acord al Syndicat Mixte Canigó Grand Site, a l’efecte
corresponent.
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb
una còpia del conveni.
Cinquè. 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.
17. Mocions d’altres entitats.
A) Moció en defensa de
representants electes.

les

institucions

de

Catalunya

i

dels

seus

Expedient 9999-000046-2018
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i,
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català.
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat,
de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context
de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més
just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les
peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat
espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari:
recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
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Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des
del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les
llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de
novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la
voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa
per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per
part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El
Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via
del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través
de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la
petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de
declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes sobre la
seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït
les nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del
Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus
responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar
les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius,
acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres.
També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar
que membres del Govern català, començant pel seu President, haguess in de marxar
obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats
desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de
rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis conseller s han
estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior
Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus
delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del
Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de
dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres
membres de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma preventiva i
sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi
Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres
mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es
mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i
dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir -los
a la presó.
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El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat
de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les
institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló:
PRIMER.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació
de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta
expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i
sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
SEGON.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions
de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant
per la via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com
mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més
basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
TERCER.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen
empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de
ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació
violenta.
QUART.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions
de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític
català, demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del
diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i
repressió.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat.
18. Assumptes urgents.
No n’hi han.
19. 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.
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La secretària,
Cristina Reig Franch

L’alcalde,
Josep Coma Guitart
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