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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 7 DE SETEMBRE 

DE 2018 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2018000003  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 7 de setembre de 2018 

Hora d’inici: 21:00 h 

Hora de fi: 21:20 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Mireia Sole Hernandez, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Sebastià Folcrà Nou, Regidora 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

  

 

Han excusat la seva absència: 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

 

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. 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior.  

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que consten a la carpeta del regidor. 

 

4.0.- Aprovació provisional de la modificació número 6 del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Molló en l’àmbit del SUD-1 Can Julià. 

 

Amb data 2 de març de 2018, per Acord del Ple, va ser aprovada inicialment la 

proposta de modificació número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló 

en l’àmbit del SUD-1 Can Julià, que va ser sotmesa a informació pública durant el 

termini d'un mes mitjançant anunci al Diari El Punt Avui, de 29 de març de 2018; al 

tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 26/03/2018 al dia 28/04/2018 

ambdós inclosos, així com el BOP de Girona núm. 67, de 6 d’abril de 2018, des del 

dia 6 d’abril de 2018 fins el dia 6 de maig de 2018. 
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Amb data 24 de març de 2018, i simultàniament a la informació pública, es van 

sol·licitar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació vigent 

per afectar a l’administració amb competències sectorials (Geològic, Protecció 

Civil i Mobilitat) i en data 15 de juny de 2018 es va sol·licitar informe a l’ACA. 

 

A dia d’avui s’han rebut els informes de Protecció Civil en data 10 de maig de 

2018 i el Geològic per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en 

data 14 de maig de 2018. Manquen els informes de Mobilitat i el de l’ACA.  

 

Amb data 10 de maig de 2018 la secretària-interventora va emetre certificat de no 

presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública. 

 

Vist quant antecedeix, l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

legislació aplicable, essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, 

per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 3 de setembre de 2018, de 

conformitat amb l’establert en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció 

dels acords següents: 

 

 

PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació núm. 6 del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en l’àmbit del SUD-1 Can Julià, en els 

termes que consten a la documentació de l’expedient. 

 

SEGON. Elevar l'expedient diligenciat de la modificació núm. 6 del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en l’àmbit del SUD-1 Can Julià a la 

Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb la finalitat de que resolgui 

sobre la seva aprovació definitiva. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.- Ratificar l'acord d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts 

de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Vall de Camprodon 

 

Vist que el Ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en sessió extraordinària 

de data 12 de març de 2018 va acordar l’aprovació inicial de la modificació dels 

Estatuts reguladors de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, i 

que afecta els articles 15 (tresoreria) i 19 (secretaria – intervenció). 

 

L’esmentat projecte d’estatuts va ser sotmès a informació pública amb edictes 

publicats al taulell d’edictes de la Mancomunitat, de tots els ajuntaments membres 

de la Mancomunitat, i al BOP núm. 62 de data 28 de març de 2018, sense que durant 

el termini d’informació pública s’hagin presentat al·legacions.  
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Així mateix, es va sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès i a la Diputació de Girona 

que emetessin informe en relació al projecte d’estatuts.  

 

En data 23 de maig de 2018 es va rebre l’informe favorable de la Diputació de Girona 

sobre aquest assumpte.  

 

Havent transcorregut amb escreix el termini d’un mes per a la emissió d’informes, 

no consta la recepció de l’informe del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Atès que s’han complert tots els requisits legal i reglamentàriament establerts, en 

sessió plenària extraordinària de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon de data 

16 de juliol de 2018 es va aprovar definitivament per majoria absoluta del seus 

membres, la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall 

de Camprodon, i que afecta els articles 15 (tresoreria) i 19 (secretaria– intervenció), 

d’acord amb la redacció del document inicialment aprovat.  

 

En data 8 d’agost de 2018 d’acord amb instància rebuda de la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Vall de Camprodon, es tramet certificat de l’acord plenari 

d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts i es sol·licita que en els plens de 

setembre dels ajuntaments membres de la Mancomunitat, es pugui incloure a l’ordre 

del dia l’aprovació de la modificació en els paràmetres que indica el certificat que 

adjunten. 

 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 

d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:  

 

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de 

la Vall de Camprodon acordada pel Ple de la Mancomunitat de data 16 de juliol de 

2018, i que afecta els articles 15 (tresoreria) i 19 (secretaria – intervenció), d’acord 

amb la redacció del document inicialment aprovat.  

 

Segon. Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de 

Camprodon. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.0.- Aprovació del Compte general 2017. 

 

 

Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 

2017, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent; 

 

Vistos els informes de secretaria i d’intervenció sobre l’esmentat Compte, i el 

dictamen a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 13 de juliol de  

2018. 
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Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en 

BOPG núm. 143 de data 24 de juliol de 2018 perquè poguessin presentar-se 

reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’han presentat, segons consta en 

el certificat de Secretaria de data 29 d’agost de 2018; 

 

De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; 

 

Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de 

col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya 

per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats 

locals signat el 3 de desembre de 2014; 

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’any 

2017 en la forma en què ha estat presentat i retut. 

 

Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2017 i la 

documentació a què es refereixen les Regles 44 i següents de la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, HAP/1781/2013, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, d’acord amb el que estableix la 

Resolució d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la 

forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura 

de Comptes el Compte general. 

 

Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 

de 2017 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 

223 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el TRLHL, en el marc del conveni 

de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la coordinació del retiment telemàtic dels 

comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren considerar retuts els 

comptes del seu àmbit comú competencial presentats davant de qualsevulla d’elles 

de conformitat amb els acords mitjançant els quals es regula el format del Compte 

general de les entitats locals en suport informàtic. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

7.0.- Aprovació de l'adhesió del municipi de Molló al procés d'implantació 

del segell de natura i muntanya en família. 

 

Vist el Protocol per a la participació al segell de Natura i Muntanya en Família de 

l’Agència Catalana de Turisme; 

 

Atès que informats del projecte del segell de Natura i Muntanya en Família per part 

de l’Agència Catalana de Turisme, els municipis de la Vall de Camprodon han decidit 

iniciar els tràmits d’implantació d’aquest segell amb l’objectiu d’aconseguir la 

certificació d’acord amb els requisits establerts.  
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Els Ajuntaments, es comprometen a:  

 

- Participar en les reunions de preparació i avaluació de la destinació. 

- Facilitar les tasques de l’Agència Catalana de Turisme i el Coordinador del 

projecte a la destinació, en totes les seves actuacions.  

- Participar econòmicament en el finançament del segell si s’obté la certificació. 

- Cedir la gestió del segell del seu municipi a l’Entitat de Gestió del Segell que 

s’esmenta a continuació i designació del Coordinador d’aquest Segell, que recau 

en la tècnica de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon Sra. Teresa Monje 

Alegret. 

 

ENTITAT GESTORA DEL SEGELL NATURA I MUNTANYA EN FAMÍLIA 

Entitat: Mancomunitat de la Vall de Camprodon 

Responsable: Xavier Juncà i Morer, President 

Adreça: Ctra. C-38, p. Km. 9,6 

NIF/CIF: P1700022E 

Localitat: Camprodon 

C.P: 17867 

Tels: 972740936 

E-mail: mancomunitat@valldecamprodon.org 

 

En exercici de les facultats del Ple de conformitat a la normativa vigent, 

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

 

Primer. Adherir-nos al segell de Natura i Muntanya en Família de l’Agència Catalana de 

Turisme i comprometre’ns a complir amb les activitats i obligacions esmentades 

anteriorment. 

 

Segon. Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, per a la 

seva deguda constància. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

8.0.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 2on.Trimestre de 2018 

 

 

Es  fa saber que  en data  16.07.2018 es va trametre al MINHAP la informació del 

PMP del 1er. trimestre de 2018 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 
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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 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Molló 0,84 117.925,97 23,35 632,01 0,96  

PMP Global  117.925,97  632,01 0,96  

 

 

 

Resultat:  Donar compte per unanimitat  

 

 

 

9.0.- Donar compte de la tramesa de l’ informe d’ execució del 2on. 

trimestre de 2018 del Pressupost al Ministeri d’ Hisenda i Administracions 

Públiques 

 

D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 

el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com 

la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 

l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà 

en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques 

faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 

16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació  previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització 

del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP. 

 

Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de la tramesa de l’estat 

d’execució trimestral corresponent al segon trimestre del pressupost de 2018,  el 

contingut del qual és el  següent: 

 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado  

 

Entidad 

Deuda 

a 
corto 

plazo 

Emisiones 
de deuda 

Operaciones 
con 

Entidades 

de 

crédito 

Factoring 

sin 

recurso 

Arrendamiento 
financiero 

Asociaciones 

publico 

privadas 

Pagos 

aplazados 

por 
operaciones 

con 

terceros 

Otras 

operaciones 

de crédito 

Con 

Administraciones 
Públicas solo 

FFEELL (1) 

Total 

Deuda 

viva 
PDE al 

final del 

período 

09-17-107-

AA-000 Molló 
0,00 0,00 85.735,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.735,72 

Total 

Corporación 
Local  

0,00 0,00 85.735,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.735,72 
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Total Deuda viva PDE 85.735,72 

 

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de 

objetivos Ley organica 2/2012 

“Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de 

Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del 

Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 2on  trimestre 

del ejercicio 2018.” 

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’Economia i Hisenda i Administracions Públiques dins el termini establert per la 

seva remissió. 

 

Resultat:  Donar compte per unanimitat  

 

 

10.0.- Assumptes urgents 

 

No n’hi ha. 

 

11.0.- Precs i preguntes 

 

No se’n formulen.  

 

 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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