ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE MAIG DE
2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 22 de maig de 2020
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:30 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora
Carles Garriga Gardella, Regidor
Albert Ibañez Gonzalez, Regidor
Cristina Reig Franch, Secretària
La regidora Maria Teresa Buixeda Vilarrasa s’incorpora al punt 8 de l’ordre del dia.
Amb veu i sense vot: Ningú
Han excusat la seva absència: Ningú
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 la següent acta:
ACTA NÚM. 2/2020, de 27 de març de 2020, sessió ordinària.
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. 2020DECR000136 al 2020DECR000202.
El ple en queda assabentat.
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 54 a
la 85 de l’any 2020.
Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 54 a la 85,
corresponents a l’any 2020.
Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Pedro Suñer Vilanova).
4.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del període mig de pagament
(PMP) del 1r trimestre de 2020.
Es fa saber que en data 22 d’abril de 2020 es va trametre al MINHAP la informació
del PMP del 1r trimestre de 2020 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b) de la
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació relativa a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb l’establert
a la Disposició transitòria Única del RD 635/2014, de 25 de juliol, per la que es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions públiques i les condicions i procediments de retenció de
recursos dels règims de finançament previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril d’EPSF amb el resultat que es transcriu literal de l’aplicatiu:

Entidad
Molló
PMP
Global

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)
10,00

Importe
Pagos
Realizados
(euros)
75.067,44

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)
89,42

Importe
Pagos
PMP
Observaciones
Pendientes (días)
(euros)
14.020,73 22,50
14.020,73 22,50

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Pedro Suñer Vilanova).
5.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1t trimestre
del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda.
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
C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així
com la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera,
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques
faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article
16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la
finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública.
Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació
sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012,
corresponent a l’execució del primer trimestre del pressupost de 2020, el contingut
del qual consta a l’expedient.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera
amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 29 d’abril de 2020.
Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Pedro Suñer Vilanova)
6.0.- Donar de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció de
l’Ajuntament de Molló, relatiu a les resolucions adoptades pel
president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades
o, si s’ escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes
d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes
a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2019.
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan
interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha
d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de
l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi
sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en
matèria d’ingressos.
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A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat
informe anual que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de
l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a
justificar i de les bestretes de caixa fixa.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la
liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 28 de febrer de
2020 i que de la mateixa se’n va donar compte en el ple del passat dia 27 de març
de 2020.
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Donar-se per assabentat de l’informe anual de l’Ajuntament de Molló emès
per part de la Intervenció en data 19 de maig de 2020, relatiu a les resolucions
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de
caixa fixa, corresponent a l’exercici 2019, amb la informació que es transcriu tot
seguit:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès:
-informes de fiscalització (fases comptables O,P,T): 562 informes, dels quals 1
és amb objeccions:
1.
Número d’expedient: X2018000627 - MANAMENTS PAGAMENT
DESEMBRE
2.
Modalitat de la despesa i tipus d’expedient:
Àrea de
subvencions i transferències, i convenis de col·laboració subjectes a la Llei
40/2015, Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb
persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic, Reconeixement de
l'obligació (3.7.4)
3.
Fase de la despesa: Pagament pendent d’aplicació (40001)
4.
Import de la fase de la despesa: 478,55€
5.
Aplicació pressupostària:
1- 1621- 46502 APORTACIÓ CCR,
SERVEI RECOLLIDA I TRACTAMENT RSU
6.
Òrgan competent: Alcalde
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No obstant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
-informes d’intervenció – control permanent no planificable i altres informes
d’intervenció: 41 informes, dels quals no n’hi ha cap amb objeccions, per tant,
no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per
la Intervenció.

2)
Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- Per a l’aprovació de les resolucions i/o decrets contraris a les objeccions
emeses per la Intervenció, no s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya o, si s’ha sol·licitat ha estat amb opinió favorable, i
per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aquest
òrgan de tutela financera.
3)
Resum de
d’ingressos.

les

principals

anomalies

detectades

en

matèria

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en
matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
4)

Informes d’omissió de la funció interventora.

- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
5)
Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments
a justificar.
6)
Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Pedro Suñer Vilanova)
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7.0.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 18 per causa de la pandèmia del COVID-19 i la declaració de
l’estat d’ alarma, en relació a la taxa d’ocupació de la via pública per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
Antecedents
Vist que mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat
d’alarma a tot el territori nacional de l’Estat espanyol, per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Posteriorment, s’ha prorrogat quatre
vegades essent la última pròrroga, a data d’avui, fins el 24 de maig.
La declaració de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària ha fet que
les autoritats hagin adoptat mesures de tot ordre, entre d’altres, i com a mesura de
contenció, la suspensió de l’obertura al públic de la majoria de locals i establiments
minoristes.
En aquest sentit, cal recordar que l’article 10.3 del Reial Decret 463/2020 de 14 de
març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), el qual va declarar l’Estat d’Alarma,
estableix “Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos
ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos
para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia,
tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a
domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier
establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo
de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando”.
A tenor de l’anterior situació, la qual es greument perjudicial pels bars i
restaurants, i tenint en compte el vessant principalment turístic del municipi,
aquest Ajuntament té la voluntat de modificar l’Ordenança Fiscal Núm. 18
reguladora entre d’altres, de la taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Aquesta modificació es tramita atesa la voluntat del consistori de reactivar
l’economia del municipi, un cop s’ha publicat l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig,
per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes
desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la
transició cap a una nova normalitat, en la que es preveu la possibilitat, per a les
regions sanitàries del Girona, Catalunya Central i Lleida, de reobrir les terrasses a
l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, amb les limitacions i
condicions en ella regulades.
Vist que en data 18 de maig de 2020 per provisió d’Alcaldia es sol·licita la
modificació de l’Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització
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privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local, concretament la
suspensió de l’apartat B de l’ANNEX de TARIFES a l’exercici 2020:
“B) OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
C o n c e p t e
1.- Taules i cadires, satisfaran per m² d’ocupació, prèvia sol·licitud anual
dels m2 necessaris que l’Ajuntament haurà d’autoritzar expressament i
senyalitzarà degudament sobre l’espai físic.

Tarifa
12€/m²

NOTA:
1. Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. En el supòsit de demora en el termini de retirada de terrasses, el cost del treball
de la retirada es facturarà als subjectes passius, en funció de les ordenances fiscals. ”

Vist l’Informe emès per al Secretària Interventora de data 19 de maig de 2020 on
conclou el següent:


La taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa es tracta d’una taxa d’exacció
voluntària per part de la Corporació.



L’aplicació d’una taxa menor a la fiscalment ordenada i aprovada en casos
singulars, implica de fet un benefici tributari il·lícit, de conformitat amb allò
previst a l’art. 9.1 RDL 2/2004.



L’art. 17 TRLRHL es refereix a l’aprovació, modificació i fins i tot la derogació
de les Ordenances fiscals, suprimint el tribut.



L’esmentat article no contempla la suspensió de l’aplicació de l’Ordenança
fiscal, però entén aquesta part que, si és possible la seva derogació la qual
implica supressió del tribut, també considerem possible que es suspengui
temporalment l’aplicació del mateix, de forma que l’Ordenança fiscal no
produeixi efectes i no s’apliqui, o bé no s’apliqui parcialment alguna part de
la mateixa.



Per poder suspendre temporalment l’aplicació d’una part de l’ordenança
caldrà procedir a la seva modificació per tal d’establir una disposició
transitòria que reguli la seva aplicació. En aquest cas concret, la següent
disposició transitòria:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
De manera transitòria, es suspèn l’aplicació de l’ordenança en relació a la
taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa prevista a l’apartat B de l’ANNEX de
TARIFES d’aquest Ordenança fiscal per l’exercici 2020, des de la entrada en
vigor de la present modificació, que introdueix aquesta disposició transitòria,
fins a 31 de desembre de 2020, ambdues dates incloses. Un cop
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transcorregut el termini de suspensió es reprendrà la seva vigència, a tots
els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa.


L’esmentada modificació no podrà tenir efectes retroactius.



Per evitar perjudicis que pugui ocasionar la vigència d’aquest apartat B de
l’ANNEX de TARIFES de l’Ordenança fiscal que es pretén modificar cal
adoptar un acord de suspensió cautelar de l’aplicació d’aquest apartat fins
que entri en vigor la modificació definitiva.

A tenor d’aquestes circumstàncies, la reducció de l’aforament per imposició legal,
dificulta que els titulars de les activitats puguin fer actuacions per compensar la
pèrdua d’aforament amb l’impacte econòmic que això comporta. Per aquest motiu,
la corporació vol modificar l’Ordenança Fiscal per canvia el règim d’aplicació,
suspenent parcialment l’aplicació de la mateixa.
Legislació aplicable
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:


Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.



Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.



Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.



Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.



Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.



Ordenança Fiscal Núm. 18, reguladora de les taxes per a la utilització
privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local.



Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.



Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS)



l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional establertes desprès de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per la transició cap a una nova
normalitat.
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Per tot l’exposat, l’Alcalde PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del text de l’Ordenança fiscal 18 que
regula entre d’altres, la taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en el sentit d’incorporar la
següent disposició transitòria:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
De manera transitòria, es suspèn l’aplicació de l’ordenança en relació a la taxa
d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa prevista a l’apartat B de l’ANNEX de TARIFES
d’aquest Ordenança fiscal per l’exercici 2020, des de la entrada en vigor de la
present modificació, que introdueix aquesta disposició transitòria, fins a 31 de
desembre de 2020, ambdues dates incloses. Un cop transcorregut el termini de
suspensió es reprendrà la seva vigència, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa.”
Segon. Suspendre l’aplicació d’aquest apartat B de l’ANNEX de TARIFES de
l’ordenança actual com a mesura cautelar fins a la entrada en vigor de la
modificació anterior, d’acord amb l’article 108 Llei 39/2015.
La mesura es pren a fi d’evitar evitar perjudicis d’impossible o difícil reparació entre
els subjectes passius de l’esmentada taxa, derivats de l’aplicació de l’ordenança
actual i posteriorment per l’ordenança modificada, els quals podrien causar una
discriminació greu entre persones que es troben en la mateixa situació i iguals
drets.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'anuncis de la Corporació i a la web de la corporació.
Quart. Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies hàbils des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes.
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació
inicial de la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a
definitiu més el text modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província, així com al tauler d’edictes de la web municipal consultable
https://www.mollo.cat/etauler.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Pedro Suñer Vilanova).
S’incorpora la regidora Maria Teresa Buixeda Vilarrasa.
8.0.- Moció per a una recuperació socioeconòmica des de la proximitat
arrel de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
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La crisi generada per la COVID-19 afecta a tota la nostra societat de forma
estructural. Per aquest motiu, des de totes les institucions i des de la societat civil
s’estan fent propostes per afrontar la recuperació en els propers mesos i anys.
En l’àmbit dels ens locals, recentment s’ha consensuat un decàleg amb més de 55
mesures que abasta pràcticament tots els àmbits que ens han de permetre enfocar
l’endemà de la crisi sanitària de la COVID-19.
Al marge de mesures macroeconòmiques i de decisions de finançament que
depenen de la Unió Europea, els municipis estem convençuts que les polítiques de
proximitat seran decisives per afrontar una recuperació ràpida tant des de la
vessant social com des de l’econòmica. En aquest sentit, el finançament europeu,
flexibilitzar els objectius d’endeutament i d’altres mesures macroeconòmiques
contribuiran també a aquesta finalitat.
Tot i això, la primera mesura que s’hauria de prendre per a iniciar aquesta
recuperació de manera efectiva, i des de baix a dalt, és que les administracions
locals puguin prendre decisions jurídiques i econòmiques en el marc de les seves
competències. Poder disposar de finançament, de liquiditat, flexibilitzar la regla de
despesa i l’estabilitat pressupostària, conjuntament amb mesures per a la
contractació pública i de personal per part de l’administració local, beneficiarà a la
societat. Des de l’àmbit local es poden impulsar iniciatives de proximitat, enxarxant
una societat que necessita més que mai aquesta intervenció pública conjuntament
amb l’impuls del propi teixit social i de les empreses.
Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei
d’estabilitat financera, és just que puguin disposar dels seus propis recursos. I els
qui no hagin generat superàvit o romanents, han de poder disposar també de
mesures econòmiques que garanteixin que els projectes de recuperació es podran
impulsar a tot el país per tal que cap ciutadà es quedi enrere independentment del
municipi on viu.
Des del Govern de l’Estat s’ha pres alguna iniciativa en aquest sentit per a poder
disposar d’una petita part del superàvit, i s’ha manifestat la voluntat de seguir en
aquesta línia, però ens cal més celeritat per no fer que la situació es deteriori
encara més.
És per aquest motiu que es proposa al Ple els següents ACORDS:
PRIMER.- Demanar que es prenguin les següents mesures per part del Govern de
l’Estat:


Modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat
financera. La modificació ha de permetre que els Ajuntaments puguin
disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i els romanents dels
anys anteriors.
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Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. A més, aquells
Ajuntaments que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament
econòmics, financers o de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i
finançament mentre duri la situació de crisi.



Flexibilitzar les mesures de contractació pública, per dotar de major agilitat i
capacitat per impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal
també flexibilitzar la gestió i contractació de personal dels ens locals, amb
mesures per facilitar i incentivar les jubilacions anticipades que facilitin
noves contractacions en sectors necessaris per afrontar la reactivació.



Que l’única limitació per a la destinació dels recursos propis sigui que s’hagin
de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica
dels nostres municipis i de la nostra societat.

SEGON.- Notificar aquest acord al Govern de l’Estat, al Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
TERCER.- Facultar l’alcalde, Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, a signar qualsevol
document per a l’efectivitat d’aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
9.0.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll per instar a ADIF i RENFE la
recuperació de la línia ferroviària de Ripoll a Puigcerdà.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació:
“Moció per instar a ADIF i RENFE la recuperació de la línia ferroviària de Ripoll
a Puigcerdà
Motivació
L'Ajuntament ha tingut coneixement a través de la premsa que a partir del
dilluns dia 6 d'abril, RENFE ha suprimit la circulació de trens als trajectes
Ripoll - Puigcerdà de la línia R3 de Rodalies, sobre la base d'una mesura
d'adequació i d'optimització per part d'Adif dels recursos que disposa al
Centre de Control del Trànsit Centralitzat i manteniment de la infraestructura.
Si bé és cert que consta que s'ha establert un servei alternatiu per carretera
amb tres expedicions per sentit (matí, migdia i tarda-nit), entenem que és
una mesura poc afortunada i que sempre va en detriment de l'equilibri
territorial sense tenir en compte la dificultat i les distàncies d'una comarca
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com la del Ripollès. En efecte, l'adopció d'aquesta mesura, altre cop recaiguda
en una línia oblidada per part dels seus responsables, és una mostra més de
la despreocupació i manca d'inversió en aquest trajecte, motiu pel qual és
necessari des del territori realitzar les reivindicacions oportunes en ares a la
seva més ferma defensa, doncs és una línia que permet una comunicació no
només amb altres comarques, sinó també amb municipis de la comarca, com
és el cas de Campdevànol, on es troba situat l'Hospital comarcal. La
inexistència de trens i la ridícula alternativa proposada genera un greuge a la
gent del territori que podien utilitzar aquest mitjà per tal de poder anar a
l'Hospital de Campdevànol.
Un altre factor a tenir en compte és el tema ambiental, doncs sorprèn que
s'opti per utilitzar una alternativa més contaminant que el tren, i més tenint
en compte que es tracta d'una administració pública la qual ho promociona.
Davant d'aquests fets i de les evidències d'una mala decisió, des de
'Ajuntament de Ripoll volem fer palès la necessitat que RENFE i ADIF
reconsiderin de forma immediata la mesura adoptada al generar perjudicis a
la població de la comarca del Ripollès i a l'haver adoptat una mesura que va
en contra de la sostenibilitat ambiental.
D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons
Decret de l'Alcalde-President de data 25 de juny de 2019, publicat en el BOP
núm. 144 de 29 de juliol de 2019, i d'acord amb allò establert en el
Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1 de juny de
2000, s’emet la següent,
Disposició
La Junta de Govern Local resol:
3.4.1. Instar a RENFE i a ADIF que reconsiderin la supressió de la circulació
de trens als trajectes de Ripoll - Puigcerdà, línia 3, per a les raons exposades
en l'apartat motivació d'aquesta resolució.
3.4.2. Comunicar aquesta resolució al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Servei de Mobilitat) i a l’AMTU,
pel seu coneixement i als efectes corresponents.
3.4.3. Comunicar aquesta resolució a RENFE i ADIF pel seu coneixement i a
l'efecte corresponent.
3.4.4. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i als
municipis del Ripollès pel seu coneixement i a l'efecte corresponent i per si es
volen adherir a la petició formulada.”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
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Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Ripoll, en el sentit
d’instar a RENFE i a ADIF que reconsiderin la supressió de la circulació de trens als
trajectes de Ripoll – Puigcerdà.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll, al Consell Comarcal
del Ripollès, a RENFE, a ADIF i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
10.0.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll per instar al Govern de l’Estat a
adoptar mesures vinculades amb l’IVA per tal de fer front a la crisi
econòmica i social derivada de la crisi sanitària.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació:
“Moció per instar al Govern de l’Estat a adoptar mesures vinculades amb l’IVA
per tal de fer front a la crisi econòmica i social derivada de la crisi sanitària.
Motivació
En un altre sentit, i amb l’ànim de cercar propostes constructives que versen
sobre les competències estatals en relació a l’impost sobre el valor afegit, es
considera que una bona opció per tal de sortir de la futura crisi econòmica i
social arrel de la crisi sanitària que estem vivint, és l’eliminació de l’IVA en
totes i cada una d’aquelles actuacions que està duent a terme l’Ajuntament, el
què permetria augmentar la capacitat de realitzar actuacions per part de les
entitats locals i poder encarregar a diferents proveïdors i contractistes més
subministraments, serveis i obres, el què implicaria una major ocupació per
així fer front a la crisi econòmica i social que esdevé.
Fomentar que els ajuntaments puguin augmentar el número de contractes
arrel de l’estalvi del 21%, ajudarà de ben segur a la creació de més llocs de
treball, a la recuperació més ràpida d’aquesta situació i a l’obtenció d’un
major rendiment dels recursos econòmics. Hem de tenir en compte que
l’administració local, i en concret els ajuntaments són els més propers als
ciutadans i una mesura d’aquest tipus és èxit assegurat per retornar a una
normalitat desitjada per tothom.
Per tant, el què es sol·licita és que s’estableixin mecanismes a través de l’IVA
per tal de fer front a la crisi social i econòmica derivada dela crisi sanitària,
fent que les administracions s’exhonerin del pagament de l’IVA, motiu pel
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qual suposarà un increment del 21% de possibles contractes d’obres,
subministraments i serveis.
D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons
Decret de l'Alcalde-President de data 25 de juny de 2019, publicat en el BOP
núm. 144 de 29 de juliol de 2019 , i d'acord amb allò establert en el
Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1 de juny de
2000, s’emet la següent,
Per tot això, s’emet la següent,
Disposició
La Junta de Govern Local resol:
9.4.1. Instar al Govern de l’Estat Espanyol que adopti les mesures
econòmiques consistents en que els Ajuntaments no hagin de suportar l’IVA
que rep dels contractistes, subministradors, prestadors de serveis i
proveïdors, per tal d’augmentar la seva contractació i millorar així l’ocupació.
9.4.2. Donar trasllat d’aquestes propostes al President i al Govern de l’Estat
Espanyol, al Congrés dels Diputats, al President de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
9.4.3. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i als
municipis del Ripollès per tal que s’adhereixin a aquestes propostes.
9.4.4. Comunicar aquesta resolució a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes que en
donin el seu recolzament.”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Ripoll, en el sentit
d’instar al Govern de l’Estat Espanyol perquè adopti les mesures econòmiques
consistents en que els Ajuntaments no hagin de suportar l’IVA que rep dels
contractistes, subministradors, prestadors de serveis i proveïdors, per tal
d’augmentar la seva contractació i millorar així l’ocupació.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll, al Govern de l’Estat
Espanyol, al Congrés dels Diputats, al President de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
11.0.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll per instar al Govern de l’Estat
Espanyol a que realitzi modificacions en el tipus d’IVA dels serveis
funeraris per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació:
Moció per instar al Govern de l’Estat Espanyol a que realitzi modificacions en
el tipus d’IVA dels serveis funeraris per fer front a la crisi sanitària, econòmica
i social
“Motivació
Des de l’equip de govern s’ha creat una Comissió Política d’Impuls a l’Activitat
Econòmica i Social, en la que si bé està constituïda per membres electes i
representants de tots els grups municipals, està pensada per tal d’escoltar a
tots i cada un dels actors que permetin sortir de la crisi sanitària que estem
patint i restablir l’orde econòmic i social, aplicant polítiques actives de foment.
Una de les iniciatives prèvies a la formació d’aquesta Comissió afecta a
l’Impost del Valor Afegit (IVA).
En efecte, l’Ajuntament no té competències sobre la regulació dels impostos,
més enllà de les atorgades sobre la base del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i per això el seu àmbit competencial només li permet fer propostes a
l’Estat o a la pròpia Generalitat de Catalunya. En el cas de la determinació
dels tipus d’IVA és competència exclusiva de l’Estat, i davant d’aquest fet es
proposa l’adopció de dues mesures.
En primer lloc d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit, el tipus d’IVA que correspon als serveis funeraris és del
21%, extrem que consta que ja des dels augments experimentats ja va ser
una font de crítica i de sol·licitud de reducció d’aquest percentatge. Així a
l’any 2014
el Síndic de Greuges de Catalunya ja va considerar que el tipus del 21% en
l’impost sobre el valor afegit que s’aplica a les activitats relacionades amb els
serveis funeraris no es corresponia amb la naturalesa pròpia del servei, que,
com reconeix la Llei sobre serveis funeraris, és de caràcter essencial, i és per
aquest motiu que ja en el seu dia, el Síndic de Greuges, entre d’altres
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que l’IVA és un tribut de naturalesa
indirecta que recau sobre el consumidor final i per tant és un efecte econòmic
sobre els destinataris d’aquest servei, que es veuen obligats a fer-ne ús si o
si. Així mateix, l’augment en el seu dia de l’IVA va obviar una directiva de la
Unió
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Europea relativa a L’IVA, segons la qual els estat membres poden aplicar el
tipus reduït sobre els serveis prestats per serveis funeraris i serveis de
cremació, juntament amb el subministrament de béns relacionats amb
aquesta activitat.
Si bé és cert que es té coneixement que hi ha nombroses iniciatives i
suggeriments per part de diferents institucions i entitats en relació a la
infructuosa pujada de l’IVA pel què afecta als serveis funeraris des de 2012, el
govern central ha fet cas omís en totes elles, no respectant que estem parlant
d’un servei essencial.
Davant de la situació de crisi sanitària arran de la propagació del COVID-19
han estat nombroses les defuncions que s’han produït i que s’ha hagut
d’aplicar un IVA que no pertoca amb un servei essencial com és el servei
funerari a causa de la inoperància de l’estat i el silenci sobre aquesta qüestió.
És per aquest motiu que des de l’Ajuntament de Ripoll es vol fer arribar al
govern de l’estat d’aplicar de forma urgent una modificació del tipus d’IVA pel
què fa als serveis funeraris, i per això es proposa que els serveis funeraris el
tipus d’IVA sigui del 4% al considerar els mateixos serveis essencials i bàsics,
més tenint en compte la situació en que vivim.
Un altre factor a tenir en compte és que es demana als ajuntaments a que
hagin de fixar un import màxim pels serveis funeraris, quan en realitat aquest
import podria minorar-se per la ciutadania només fixant un tipus d’IVA reduït.
Dit això, el què sorprèn encara més, si això és possible, és que després de
dictar un sense fi de normes, el govern central no hagi estat capaç de tenir la
sensibilitat per reduir el tipus d’IVA en aquells serveis essencials com són els
serveis funeraris.
D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons
Decret de l'Alcalde-President de data 25 de juny de 2019, publicat en el BOP
núm. 144 de 29 de juliol de 2019 , i d'acord amb allò establert en el
Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1 de juny de
2000, s’emet la següent,
Per tot això, s’emet la següent,
Disposició
La Junta de Govern Local resol:
9.2.1. Instar al Govern de l’Estat Espanyol que adopti les mesures
econòmiques consistents en reduir al 4% el tipus d’IVA pel què respecte als
serveis funeraris atenent a la situació actual i al fet que es tracta d’un servei
essencial.
9.2.2. Donar trasllat d’aquestes propostes al President i al Govern de l’Estat
Espanyol, al Congrés dels Diputats, al President de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
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9.2.3. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i als
municipis del Ripollès per tal que s’adhereixin a aquestes propostes.
9.2.4. Comunicar aquesta resolució a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes que en
donin el seu recolzament.
«..»”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Ripoll, en el sentit
d’instar al Govern de l’Estat Espanyol que adopti les mesures econòmiques
consistents en reduir al 4% el tipus d’IVA pel què respecte als serveis funeraris
atenent a la situació actual i al fet que es tracta d’un servei essencial.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll i al Govern de l’Estat
Espanyol.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
12.0.- Moció de l'Ajuntament de Llanars contra la retirada del caixer de
Caixabank al municipi de Llanars.
Vista la moció de l’Ajuntament de Llanars que segueix a continuació:
“Moció contra la retirada del caixer de Caixabank a Llanars
L’Ajuntament de Llanars ha estat informat verbalment de la intenció de
l’entitat bancària CaixaBank de retirar el caixer automàtic del municipi.
El caixer automàtic de l’entitat CaixaBank és l’únic caixer existent al municipi i
per tant, la seva retirada suposa un greuge important per als veïns i veïnes
del municipi de Llanars que s’hauran de desplaçar fins al municipi de
Camprodon per a dur a terme aquestes gestions on, a més, la ubicació de la
oficina de CaixaBank és al mig del poble en un lloc on no hi ha gaire
aparcament, però qui vulgui fer servir el caixer s’haurà de desplaçar en
vehicle fins a la zona, fet que perjudicarà tant al client que vulgui utilitzar el
caixer com el trànsit en general del municipi de Camprodon.
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Aquest fet perjudica especialment a la gent gran del municipi i a tots aquelles
vilatans i vilatanes que no disposen de vehicle propi per a desplaçar-se.
Col·lateralment, aquesta decisió afectarà també al petit comerç del municipi
que es veurà en l’obligació de tenir un datàfon i pagar comissions bancàries
per a poder cobrar als seus clients, fet que suposa un greuge en relació a
altres municipis més grans que sí que disposen de caixer automàtic.
El municipi de Llanars és un municipi que compta amb un gran nombre de
població de segona residència i amb visitants ocasionals i la pèrdua de caixer
automàtic també pot afectar el turisme del municipi.
A més a més el caixer de Llanars per la seva situació i ubicació favorable
també dona servei als municipis de Vilallonga de Ter i de Setcases, municipis
en els quals no es disposa de cap tipus de caixer
Per tot això, des de l’Ajuntament de Llanars, es proposa:
Primer.- Reclamar a l’entitat bancària CaixaBank que no retirin el caixer
automàtic del municipi de Llanars, que utilitzen tant veïns com visitants del
municipi i veïns d’altres municipis propers, i evitar el greuge que suposarà
especialment a la gent gran i al petit comerç municipal.
Segon.- Traslladar la present reclamació a l’entitat bancària CaixaBank, als
efectes que en tinguin coneixement de la situació i prenguin la decisió de
mantenir el caixer automàtic al municipi.
Tercer.- Comunicar els presents acords als municipis de la Vall de Camprodon,
al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta de municipis del Ripollès.”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, de l’Ajuntament de Llanars, en el sentit
de reclamar a l’entitat bancària CaixaBank que no retirin el caixer automàtic del
municipi de Llanars, que utilitzen tant veïns com visitants del municipi i veïns
d’altres municipis propers, i evitar el greuge que suposarà especialment a la gent
gran i al petit comerç municipal.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Llanars.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
13.0.- Assumptes urgents
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No n’hi ha.
14.0.- 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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