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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE MARÇ DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000003  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 25 de març de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:11 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibáñez González, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú 

  

 

Han excusat la seva absència: 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar les següents actes:  

 

- ACTA NÚM. 1/2022, de 28 de gener de 2022, sessió ordinària.  

- ACTA NÚM. 2/2022, de 11 de febrer de 2022, sessió extraordinària.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2022DECR000031 al 2022DECR000105. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 1 a la 

39 de l’any 2022. 

 

Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 1 a la 39, 

corresponents a l’any 2022, que consten a l’expedient. 

 

 

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

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

Ibáñez González) 

 

 

4.0.- Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària derivat de la 

liquidació de l'exercici 2021. 

 

La liquidació del pressupost de 2021 es va aprovar el passat 7 de febrer de 2022 
mitjançant Decret d’alcaldia.  

Seguidament es transcriu l’informe de control permanent no planificable sobre 

l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació de l’exercici 2021, 

del qual se’n dona compte al plenari d’aquesta corporació: 

 

“INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE L’ AVALUACIÓ DE 

L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL 

LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI 

S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE LES SOCIETATS NO 

FINANCERES DE CONFORMITAT  

 

ANTECEDENTS 

 

1. Número d’expedient:  X2022000009 

2. Descripció de l’expedient: LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2021 

3. Òrgan competent: Alcalde 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1. Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic 

del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 
3.  Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.3.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 128/2018, La 

intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la 

regla de la despesa i del límit del deute, de la pròpia entitat local i dels seus organismes 

autònoms i entitats dependents. L'informe s'emetrà amb caràcter independent i 

s'incorporarà al previst en l'article 191.3 del RDLeg 2/2004. 

 

INFORMO 
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L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a con trol 
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 

econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

 
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 

l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del RD 
424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació de la 

proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada en el punt 3 dels 

fonaments jurídics, amb els següents resultats: 
 

Aspectes revisats de conformitat:  

 

- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat 

pressuspostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007) 
 (veure annex del present informe) 

 

- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute públic. (Art. 
13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004) 

 
CONCLUSIÓ 

 

La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT. 

   
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 

ANNEX A L’INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE L’ 

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA 

DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE LES 

SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT  

 

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària: 

      

      

ENTITAT 

INGRÉS NO 
FINANCER 

DESPESA NO 
FINANCERA 

AJUSTOS DE LA 
PRÒPIA 
ENTITAT 

AJUSTOS PER 
OPERACIONS 
INTERNES 

CAPACITAT DE 
FINANÇAMENT 

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + (4) 

Ajuntament 
de Molló 

837.519,71 820.890,28 -589,03 0,00 16.040,40 

 

 

AJUSTOS AL SALDO PRESSUPOSTARI EN TERMES SEC 
      

1. Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1-3     
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Article 
Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptat de 
pressupost 
corrent 

Recaptat de 
pressuposto
s tancats 

Total 
recaptat 

Ajust 

10. Impost sobre la renda       0,00 0,00 

11. Impost sobre el capital 270.173,67 256.206,89 14.742,07 270.948,96 775,29 

13. Impost sobre activitats econòmiques       0,00 0,00 

16. Recàrrecs sobre impostos directes de 
l'Estat i de la comunitat autònoma 

      0,00 0,00 

17. Recàrrecs sobre impostos directes 
d'altres ens locals 

      0,00 0,00 

18. Impostos directes extingits       0,00 0,00 

19. Altres impostos directes       0,00 0,00 

Total capítol 1 270.173,67 256.206,89 14.742,07 270.948,96 775,29 

21. Impostos sobre el valor afegit       0,00 0,00 

22. Sobre consums específics       0,00 0,00 

26. Recàrrecs sobre impostos indirectes 
de l'Estat i de la comunitat autònoma 

      0,00 0,00 

27. Recàrrecs sobre impostos indirectes 
d'altres ens locals 

      0,00 0,00 

28. Impostos indirectes extingits       0,00 0,00 

29. Altres impostos indirectes 53.476,57 51.264,60 468,07 51.732,67 -1.743,90 

Total capítol 2 53.476,57 51.264,60 468,07 51.732,67 -1.743,90 

30. Taxes per la prestació de serveis 
públics bàsics 

116.686,48 114.182,66 2.291,09 116.473,75 -212,73 

31. Taxes per la prestació de serveis 
públics de caràcter social i preferent 

13.570,04 13.570,04 0,00 13.570,04 0,00 

32. Taxes per la prestació d'activitats de 
competència local 

13.153,29 13.073,42 312,00 13.385,42 232,13 

33. Taxes per la utilització privativa o 
l'aprofitament del domini públic local 

23.485,84 23.481,87 0,00 23.481,87 -3,97 

34. Preus públics       0,00 0,00 

35. Contribucions especials       0,00 0,00 

36. Vendes       0,00 0,00 

38. Reintegraments d'operacions 

corrents 
128,06 128,06 0,00 128,06 0,00 

39. Altres ingressos 22.424,98 22.719,13 70,00 22.789,13 364,15 

Total capítol 3 189.448,69 187.155,18 2.673,09 189.828,27 379,58 

TOTAL 513.098,93 494.626,67 17.883,23 512.509,90 -589,03 

 

Avaluació del compliment del límit del deute 

         

         

RÀTIO LEGAL DEL 
DEUTE VIU 

Deute viu a 31/12 
Ingressos corrents 
de la liquidació 

Ràtio       

20.007,01 695.227,31 2,88%      
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Concepte Ajuntament de Molló 

Operacions vigents a 31/12/21 20.007,01 

Deute viu a curt termini 0,00 

Deute viu a llarg termini 20.007,01 

Deute viu avalat 0,00 

Saldos no disposats d'operacions formalitzades 0,00 

TOTAL 20.007,01 

” 

 
 

 

 

 

 

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

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

Ibáñez González) 

 

 

5.0.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis 

i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2021 elaborat pel Consorci 

Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

 

Títol: Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis 

i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2021 elaborat pel Consorci 

Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Text: 

 

Vist el Compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 

data 31 de desembre de 2021 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats 

per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2021, del qual es 

desprenen les dades següents: 

 
 

Conceptes Padrons i 
liquidacions 

Ingressos Baixes Pendents 
cobrament 

Pendent anterior 31.12.20 43.019,85    

Total càrrecs a 31.12.21 383.368,56    
Ingrés en voluntària  370.050,88   

Ingrés en executiva  15.259,01   

Baixes   7.534,52  
Pendent en voluntària    7.272,58 

Pendent en executiva     26.271,42 

Interessos de demora  612,86   
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Recàrrecs d’apressament  2.312,76   

Costes   439,87   

Total ingressos a 31-12-21  388.675,38 7.534,52  33.544,00 

 

Vist l’informe d’intervenció al respecte;  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

 

Primer. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2021, 

presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Segon. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i 

Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients. 

 

 

 

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

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

Ibáñez González) 

 

 

6.0.- Aprovació de l'Addenda del Conveni entre l’Ajuntament de Molló i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència 

tècnica d’enginyer municipal. 

 

 

Antecedents de fet: 

 

1. En data 13 de març de 2020, l’Ajuntament de Molló va sol·licitar la prestació del 

servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyer municipal al Consell Comarcal del 

Ripollès. 

 
2. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei d’assistència tècnica als municipis 

de la comarca, en virtut de les previsions de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organitzac ió 

comarcal de Catalunya. 

 

El Consell Comarcal té actualment a la plantilla una plaça en règim funcionarial 

d’enginyer que es troba ocupada pel senyor Xavier Masdeu Nou. 

 

3. El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 16 de març de 2021 va 

aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la 

taxa per la prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i 

altres ens públics de la comarca del   Ripollès.   Aquesta   modificació   ha   esdevingut    

definitiva,   en   no   haver-se   presentat reclamacions durant el període d’exposició 

pública. El text refós de l’ordenança aprovada ha estat publicat al Butlletí oficial de 

la província de Girona núm. 91 de data 13 de maig de 2021. 
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4. En data 2 d’agost de 2021, es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de Molló i 

el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistènc ia tècnica 

d’enginyer municipal per part del Consell Comarcal. 

 

En la clàusula tercera d’aquest Conveni es va acordar que les funcions a desenvolupar 

per part del personal del Consell Comarcal del Ripollès seran les pròpies d’enginyer 

municipal i seran exercides ordinàriament, pel senyor Xavier Masdeu Nou, funcionari 

del Consell Comarcal, o la persona que el substitueixi. A més, aquest servei 

d’assistència tècnica es prestarà un dia cada quinze dies, concretament els dimarts, 

de 8 h a 12 h (4 hores/quinzena). 

 

En la clàusula setena del mateix document, es va pactar que qualsevol modificació 

de l’horari o del calendari pactat requerirà la sol·licitud prèvia per part de 

l’Ajuntament de Molló, i l’autorització del Consell Comarcal. En qualsevol cas, 

qualsevol modificació del contingut del conveni requerirà l’acord unànime de les 

parts. 

 

5. En data 18 de gener de 2022, l’Ajuntament de Molló presenta escrit al Consell 

Comarcal del Ripollès (NRE 298) en el que sol·licita que es modifiqui el Conveni entre 

 

l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei 

d’assistència tècnica d’enginyer municipal, en el sentit de que el servei passi a 

prestar-se un dia al mes, a poder ser l’últim dimarts de mes, de 8 a 12 hores. 

 

6. En data 23 de febrer de 2022 i número de registre d’entrada E2022000297, el 

Consell Comarcal del Ripollès presenta a l’Ajuntament de Molló certificat de l’acord  
del Consell de Govern de data 15 de febrer de 2022, que aprova l’Addenda del 

Conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 

prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer Municipal. 

 

7. Consta a  l’expedient  l’esborrany  de l’Addenda del Conveni  entre  el  Consell  

Comarcal   del  Ripollès  i l’Ajuntament   de   Molló   per   a   la   prestació   del   

servei   d’assistència   tècnica d’enginyer municipal. 

 

8.  Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia limitada emès per la 

intervenció de data 21 de març de 2022. 

 

Fonaments de Dret: 

 

I. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (Llei 40/2015), regulen els convenis, establint el contingut mínim dels 

mateixos (article 49) i els tràmits preceptius per la seva subscripció i efectes (article 

50). 

De conformitat amb l’article 48.8 de la Llei 40/2015, els convenis es perfeccionen 

amb la prestació del consentiment de les parts. 

 

II. L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar  
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en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 

Transparència. 

 

III. El Ple municipal és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquest conveni. 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció 

dels següents ACORDS: 

 

Primer.  Aprovar l’Addenda del Conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a 

la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal, la qual és del 

contingut literal següent: 

 
“ADDENDA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

D’ENGINYER MUNICIPAL 
 

Ripoll, en la data de l’última signatura. 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor JOSEP COMA i GUITART, alcalde president de l’Ajuntament de Molló, 

expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat pel Ple en sessió de data 

[...], assistit per la secretària de la corporació, senyora Cristina Reig i Franch, i d’altra, 

El senyor JOAQUIM COLOMER CULLELL, president del Consell Comarcal del Ripollès, qui 

actua en nom i representació d’aquest ens, facultat per la signatura del present conveni 

mitjançant acord del Consell de Govern de data [...] i assistit per la secretària de la corporació, 

senyora Mireia Grau i Sadurní.  

 

EXPOSEN 
 

1. En data 13 de març de 2020 (RE 1117), l’Ajuntament de Molló va sol·licitar la prestació del 
servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyer municipal. 

 

2. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei d’assistència tècnica als municipis de la 
comarca, en virtut de les previsions de l’article 28.1 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. 
El Consell Comarcal té actualment a la plantilla una plaça en règim funcionarial d’enginyer que 

es troba ocupada pel senyor Xavier Masdeu Nou. 

 
3. El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 16 de març de 2021 va aprovar 

inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per la prestació 
dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i altres ens públics de la comarca 

del Ripollès. Aquesta modificació va esdevenir definitiva, en no haver-se presentat 
reclamacions durant el període d’exposició pública. El text refós de l’ordenança aprovada es 

va publicar al Butlletí oficial de la província de Girona número 91 de data 13 de maig de 2021. 

 
4. En data 2 d’agost de 2021, es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal 
per part del Consell Comarcal.  
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En la clàusula tercera d’aquest Conveni es va acordar que les funcions a desenvolupar per part 

del personal del Consell Comarcal del Ripollès seran les pròpies d’enginyer municipal i seran 
exercides ordinàriament, pel senyor Xavier Masdeu Nou,  funcionari del Consell Comarcal, o la 

persona que el substitueixi. A més, aquest servei d’assistència tècnica es prestarà un dia cada 
quinze dies, concretament els dimarts, de 8 h a 12 h (4 hores/quinzena).  

 

En la clàusula setena del mateix document, es va pactar que qualsevol modificació de l’horari 
o del calendari pactat requerirà la sol·licitud prèvia per part de l’Ajuntament de Molló, i 

l’autorització del Consell Comarcal. En qualsevol cas, qualsevol modificació del contingut del 
conveni requerirà l’acord unànime de les parts. 

 
5. En data 18 de gener de 2022, ha tingut entrada al registre del Consell Comarcal (NRE 298) 

escrit de l’Ajuntament de Molló en el que sol·licita que es modifiqui el Conveni entre 

l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei 
d’assistència tècnica d’enginyer municipal, en el sentit de que el servei passi a prestar-se un 

dia al mes, a poder ser l’últim dimarts de mes, de 8 a 12 hores.  
 

Atès l’anterior, les parts ACORDEN:  

 
Primer.- Modificar la periodicitat del servei prestat. El servei d’assistència tècnica es prestarà 

un cop al mes, concretament l’últim dimarts de mes, de 8 h a 12 hores (4 hores mensuals).  
 

Segon.- L’Ajuntament de Molló abonarà al Consell Comarcal la quantitat de 1.680 €/any en 
contraprestació al servei d’enginyer municipal, de conformitat amb l’article quart de 

l’ordenança fiscal número 6,  reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’assis tència 

tècnica municipal als ajuntaments i altres ens públics de la comarca del Ripollès.  
 

En el cas que el Consell Comarcal aprovi una nova ordenança o modifiqui l’ordenança fiscal 
número 6 anteriorment citada, s’aplicaran les quotes tributàries que en cada moment resultin 

vigents. La meritació i pagament de les mateixes també se subjectarà a l’ordenança que estigui 

vigent en cada moment. 
 

Tercer.- Els restants acords del conveni mantenen la seva vigència en els termes allà recollits.  
 

I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquesta Addenda de modificació del Conveni 

entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei 
d’assistència tècnica d’enginyer municipal, les parts la subscriuen mitjançant la signatura 

electrònica dels representants.” 

 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Encomanar la publicació d’aquesta Addenda en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Quart. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia de l’Addenda 

del Conveni, perquè en tingui constància. 

 

Cinquè. Facultar l’Alcalde per subscriure l’Addenda al Conveni i tots aquells 

documents que es derivin d’aquest acord. 
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Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

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

Ibáñez González) 

 

 

7.0.- Aprovació de la modificació del Conveni de delegació de competències 

entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a 

la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del 

Ripollès. 

 

 

Antecedents 

 

1. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos abandonats 

a la comarca del Ripollès per delegació dels 19 municipis de la comarca. L’acceptació 

de la delegació d’aquesta competència es va acordar en la sessió plenària de data 14 

de maig de 2008. 

 

El Refugi d’Animals del Ripollès, amb número d’inscripció G25/00254 al Registre de 

Nuclis Zoològics, està ubicat a la finca de Baups, Camí de Casadesús, km 2.300, del 

terme municipal de Ripoll. 

 

2. En data 4 de novembre de 2021, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la 

interventora accidental del Consell Comarcal del Ripollès han emès informe conjunt 

sobre la previsió de les despeses i els ingressos derivats del servei de recollida de 

gossos abandonats a la comarca del Ripollès per l’any 2022, on es conclou que degut 

a la tendència creixent de les despeses i a la tendència decreixent dels ingressos, és 

necessari que el Consell Comarcal del Ripollès adopti alguna mesura per tal 

d’augmentar els ingressos i així evitar que aquest servei generi dèficit progressiu en 

exercicis futurs. 

 

3. Una vegada analitzades les diferents alternatives es creu convenient modific ar 

l’actual Pacte setè del conveni que es transcriu tot seguit: 

 

“SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 

Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i criteris 

de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats prèviament pel 

Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per prestar el servei de 

recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del Refugi d’animals del 

Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1 €/ habitant. 

El pagament de l’import total s’efectuarà durant el primer trimestre de l’exercici. Serà 

el Consell Comarcal que enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import total que 

li correspongui, d’acord a les darreres dades de població oficials publicades per l’INE.”  

 

Per adoptar el contingut que es proposa a continuació: 
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“SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 

Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i criteris 

de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats prèviament pel 

Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per prestar el servei de 

recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del Refugi d’animals del 

Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1,5 €/ habitant. 

El pagament de l’import total s’efectuarà durant el quart trimestre de l’exercici. Serà 

el Consell Comarcal qui enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import total que li  

correspongui, d’acord amb les darreres dades de població oficials publicades per 

l’INE.” 

 

4. . En data 19 de novembre de 2021 i número de registre d’entrada E2021002017, 

el Consell Comarcal del Ripollès presenta a l’Ajuntament de Molló certificat de l’acord 

adoptat pel Ple, en la sessió de data 16 de novembre de 2021, relatiu a la modificació 

del conveni de delegació de competències per a la prestació del servei de recollida  

de gossos abandonats a la comarca del Ripollès.  

 

5. Consta a l’expedient l’informe de secretaria i l’informe de fiscalització prèvia 

limitada emès per la intervenció de data 22 de març de 2022. 

 

 

Fonaments de dret 

 

I. L’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de protecció dels animals, preveu que correspon als ajuntaments 

recollir i controlar els animals abandonats o perduts. Els ajuntaments poden delegar 

l’anterior competència als ens supramunicipals. Els ajuntaments han de disposar de 

centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat 

per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb els ens locals 

supramunicipals o amb altres municipis. 

 

II. El Consell Comarcal del Ripollès està prestant el servei de recollida d’animals 

abandonats o perduts ja que la prestació d’aquest servei està prevista en el Programa 

d’Actuació Comarcal. 

 

III. L’article 25.1. c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu que corresponen 

a la comarca les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 

municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la 

transferència dels recursos necessaris per a exercir- los. L’article 167 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals preveu que la comarca, de conformitat amb el que estableix el 

Programa d’actuació comarcal, pot prestar serveis de competència municipal en virtut 

de delegació o conveni. 

 

IV. El Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió celebrada en 

data 18 de desembre de 2007, va acordar dictaminar favorablement sobre el Conveni 

de delegació de competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats 
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a la comarca del Ripollès. El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 14 de 

maig de 2008, va aprovar els corresponents convenis de delegació. 

 

V. El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 14 de març de 2017 va 

dictaminar favorablement la proposta de modificació del Conveni de delegació de 

competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès 

per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del 

Ripollès. En aquesta modificació es van incloure uns nous apartats 6.2. i 6.3 i es va 

modificar l’apartat Setè. 

 

El Ple del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar aquesta modificació del Conveni 

en la seva sessió de data 21 de març de 2017. 

 

VI. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

preveu queles delegacions s’han de publicar en el butlletí oficial de la província.  

 

VII. Per a l’adopció de l’acord, al tractar-se d’un conveni en virtut del qual es deleguen 

competències entre administracions públiques, es requereix la majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb el que estableix l’article 47.2 

h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció 

dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències entre els 

ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del 

servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 

 

Concretament es modifica el Pacte Setè el qual quedarà redactat de la següent 

manera: 

 

“SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 

Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i criteris 

de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats prèviament pel 

Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per prestar el servei de 

recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del Refugi d’animals del 

Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1,5 €/ habitant. 

 

El pagament de l’import total s’efectuarà durant el quart trimestre de l’exercici. Serà 

el Consell Comarcal qui enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import total que li  

correspongui, d’acord amb les darreres dades de població oficials publicades per 

l’INE.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Encomanar la publicació d’aquesta modificació del Conveni en el BOP de 

Girona i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat  

al Consell Comarcal del Ripollès. 
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Quart. Donar-ne compte a la Intervenció perquè en tingui constància. 

 

Cinquè. Facultar l’Alcalde per subscriure la modificació del Conveni i tots aquells 

documents que es derivin d’aquest acord. 

 

 

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

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

Ibáñez González) 

 

 

8.0.- Proposta de nomenament del Jutge de Pau Titular del municipi de 

Molló. 

 

Vist l’ofici rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Registre d’entrada 

número E2022000216, de 9 de febrer de 2022) en què es demanava que s’iniciessin 

els tràmits necessaris per a l’elecció i proposta de nomenament de jutge/essa de pau  

titular, per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual va ser 

nomenat l’actual. 

 

Vist l’expedient administratiu i els tràmits realitzats per a l’elecció i proposta de 

nomenament de jutge/essa de pau titular de Molló (Exp.X2022000095). 

 

Atès que l’edicte de la convocatòria per a l’elecció de jutge/essa de pau titular es va 

publicar al BOP número 35, de 21 de febrer de 2022, i es va exposar al tauler 

d’edictes electrònic de l’Ajuntament del dia 14/02/2022 al dia 14/03/2022 ambdós 

inclosos, durant un termini d’un mes natural, perquè els interessats a ocupar aquesta 

plaça vacant poguessin presentar sol·licitud i currículum per a participar en aquest 

procediment d’elecció. 

Atès que ha finalitzat el període d'exposició pública de l'anunci en tots els mitjans de 
comunicació publicats, i que durant aquest s'ha presentat la sol·licitud següent : 

- Josep Ricart Corcoy 

Que a la sol·licitud presentada hi ha adjunt una declaració jurada, el currículum vitae 

del candidat així com fotocòpia del DNI. 

Comprovat que el candidat indicat reuneix totes i cadascuna de les condicions 

exigides per l'art. 1.2 del Reglament esmentat (ser espanyol, major d’edat i no estar 

incurs en cap de les causes d’incompatibilitat  que estableix l’article 303 de la LOPJ 

en relació a no estar impedit físicament o psíquicament per la funció judicial, no ser 

condemnat per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació, no ser 

processat o inculpat per delicte dolós en tant no sigui absolt o es dicti interlocutòria 

de sobreseïment, i estar en ple exercici dels seus drets), valorant -se molt  

positivament la tasca realitzada pel Jutge de Pau titular el senyor Josep Ricart Corcoy, 
en l'exercici de llur càrrec actual d'ençà el seu primer nomenament. 

Atès que el procediment per al nomenament dels jutges de pau titulars i suplents 

està previst en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 

Poder Judicial, i en el Reglament 3/1995, de 7 de juny, i que correspon al Plenari 
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municipal escollir les persones que han d’ésser nomenades per la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Atès que el Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres és 

l'òrgan competent per a l'elecció del jutge de pau titular i substitut, en virtut del que 

disposa l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 

Per tot això proposo al Ple l’adopc ió dels següents ACORDS: 

Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del 
Sr. Josep Ricart Corcoy en el càrrec de Jutge de Pau Titular del municipi de Molló.  

Segon. Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

a Barcelona, Secretaria del Govern de Jutges de Pau, així com al Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció Únic de Ripoll, a fi que procedeixin als tràmits pertinents.  

Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada. 

 

Aprovat per 6 vots a favor, majoria absoluta del nombre legal de membres (Josep 

Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena Llongarriu Guillamet, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

9.0.- Moció per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. 

 

 

En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als 

seus clients, han tancat oficines i suprimit  serveis de caixers automàtics.  

 

Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part 

de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar 

adequadament les noves tecnologies els allunya de la inclusió financera. L’atenció 

personal ha estat sempre garantia de confiança i bon servei en un àmbit tan sensible 

i que afecta a la quotidianitat d’una part de la nostra societat a la que cal facilitar el 

màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats bancàries 

hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat bona part 

d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de casos, a més, la 

supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la desaparició del servei de 

caixer automàtic. 

 

I, d’altra banda,  cal assenyalar  que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de 

la gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més 

poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis 

financers cada vegada ha anat empitjorant. 

 

La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies 

entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la 

gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situac ió 

de falta d’empara de persones i territoris. 
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Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. 

La manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint 

multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i 

socials, d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que 

incideixen negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de 

coneixement i formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies. 

 

Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I 

hi ha factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden 

ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa 

per a  protegir a les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o 

senzillament per la falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis.  

 

Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres 

que no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial 

en la seva gestió. 

 

Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels 

serveis bancaris bàsics per a tothom.  

 

És per tot això, que es proposen al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de Molló per la situació d’exclusió 

financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.  

 

Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat  

tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió 

de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. 

Aquesta exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la 

responsabilitat social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen.  

 

Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en 

l’àmbit financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant  

mesures  tant en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.  

 

Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats 

financeres tant del Real  Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris 

per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol 

estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 

21 de febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera 

presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats 

de la gent gran.  

 

Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat  que ha presentat 

una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en 

risc d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es  descriu en el 

text  de  la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària 
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o a través de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap 

cas, aquest servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.  

 

Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que 

presentin, tramitin  i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la 

Generalitat. 

 

Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat, al Congrés dels Diputats, a la Subdelegació de Govern a Girona i a la 

Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya. 

 

 

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

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

Ibáñez González) 

 

 

10.0.- Assumptes urgents. 

 

No n’hi ha. 

 

11.0.- Precs i preguntes. 

 

No n’hi ha. 

 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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