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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE MAIG DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000004  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 27 de maig de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:20 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor/A 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidor/A 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidor/A 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidor/A 

Carles Garriga Gardella, Regidor/A 

Albert Ibáñez González, Regidor/A 

 

La secretària interventora Núria Charques Grífol  

 

Amb veu i sense vot: 

  

Han excusat la seva absència: 

  

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.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 40 a la 67 de l’any 

2022. 

4.- Donar compte del Període Mig de Pagaments (PMP) corresponent al 4t trimestre de 

2021 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

5.- Donar compte dels informes corresponents al 4T trimestre de 2021 tramesos al 

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

6.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del pressupost 

de 2021 al Ministeri d’Hisenda. 
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7.- Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, que 

s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 

l’exercici 2021. 

8.- Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació 

al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de 

l’Ajuntament de Molló, corresponent al 1r trimestre de 2022 

9.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer 

trimestre del 2022. 

10.- Aprovació de la regularització de saldos d'exercicis tancats. 

11.- Aprovació dels festius locals de Molló i Espinavell pel 2023. 

12.- Assumptes urgents 

12.1.- Aprovació de l'adhesió de Molló al Grup d'Acció Local Associació per a la Gestió 

del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 

12.2.- Aprovació del nou text refós de la modificació núm. 10 del POUM de Molló en 

relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 

12.3 - Proposta aprovació de la moció en defensa dels jutjats de pau 

13.- Precs i preguntes 

 

 

 PROPOSTA D’ACORD D´INCLUSIÓ DE PUNTS  D’URGÈNCIA 

 

D’acord amb l’establert a l’article  82 del ROF 2568/86  per la inclusió  de punts d’urgènc ia 

proposats per  l’alcaldia caldrà que el Ple aprovi   prèviament la seva inclusió al ordre del 

dia   

 

D’acord amb l’exposat es proposa la inclusió dels 3 punts que consten en  l’ordre del dia   

a assumptes urgents   

 

Únic  Incorporar  els següents punts    

 

12.1.- Aprovació de l'adhesió de Molló al Grup d'Acció Local Associació per a la Gestió 

del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 

12.2.- Aprovació del nou text refós de la modificació núm. 10 del POUM de Molló en 

relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 

12.3 - Proposta aprovació de la moció en defensa dels jutjats de pau 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena Llongarriu 

Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles 

Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
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D’acord amb el previst a l’article 96 del ROF el RD 2568/1986 es proposa al Ple 

l’aprovació de les actes de les sessions anteriors  

 

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 

 

Núm.  PLE2022000004 

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 29 d´abril de 2022 

Hora d’inici: 19:00 h 

Hora de fi: 19:09 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

 

S’aprova per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

D’acord amb l’establert a l’article 22 del la LBRL referent a les competències del Ple 

de control i fiscalització de l’acció dels govern del Ple es dona compte al ple dels 

decret dictats des de la darrera sessió plenària  

  

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 40 a la 

67 de l’any 2022. 

 

D’acord amb l’establert a l’article 22 del la LBRL referent a les competències del Ple 

de control i fiscalització de l’acció dels govern del Ple així com els obligacions 

establertes de fiscalització LOEPSF 2/2012 i de remissió d’informació comptable es 

dona compte al ple de les relacions dels d’aprovació de els factures dic tats des de la 

darrera sessió plenària  
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Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 40 a la 67, 

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

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

4.0.- Donar compte del Període Mig de Pagaments (PMP) corresponent al 4t 

trimestre de 2021 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

 

D’ acord amb l’establert a la LRHL art. 200 a  2020 i a la LOEPSF  2/2012, es dona   

compte al Ple de l’informe tramès al MINHAP sobre el PMP corresponent al 4t 2021: 

 

Donar compte del Període Mig de Pagaments (PMP) corresponent al 4t trimestre de 

2021 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

 

 
 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

5.0.- Donar compte dels informes corresponents al 4T trimestre de 2021 

tramesos al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

 

D’acord amb l’establert a  la LRHL  2/2004 art  200 a  220 i LOEPSF 2/2012 es dona 

compte al ple dels informes de la intervenció  tramesos al MINHAP  de seguiment del 

pressupost  4T  2021 

 

Donar compte dels informes corresponents al 4T trimestre de 2021 tramesos al 

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

 

DONAR COMPTE  
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1.INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT 4T 2021 (ARTICLE 4.3L 15/2010) 

 

Expedient núm.: X2021000713 

 

 

Cristina Reig Franch, secretària interventora de l’Ajuntament de Molló, en l’exercic i 

de les funcions encomanades per l’article 196 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, i 

pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer.  Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la 

Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 

incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en 

el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als 

òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 

entitats locals [...]» 

 

Segon.  L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la 

Llei de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos 

els pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’ establert en la seva legislació especial.  
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Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, 

i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 

termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització 

pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableix en mesures de la lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. [...].Sense perjudici del que estableixen 

l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243,l’Administració ha 

d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 

prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 

prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament  

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a 

data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document  

justificatiu al registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de 

pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència l’informe. 

 

Cinquè.  D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació, és detalla la informació següent corresponent al quart trimestre 

de l’exercici 2021: 

 

 

1) Pagaments realitzats en el trimestre: 
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2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 

 

 

 
 

 

3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 
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Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

6.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre 

del pressupost de 2021 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 

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

Funció Pública. 

 

Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació 

sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, 

corresponent a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2021, 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 24 de gener de 

2022. 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

7.0.- Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control 

intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, de l’exercici 2021. 

 

 

Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, que 

s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

de l’exercici 2021. 

 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 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 (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de 

l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que 

assenyala l’article 213 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). 

 

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimest re 

de cada any, i ha de contenir els resultats més significat ius derivats de les actuacions 

de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. 

L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", 

ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que 

s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general 
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i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans 

del 30 d'abril de exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de 

control que s'inclouen en el citat informe resum. 

 

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes 

per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que 

s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el 

format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de 

discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes 

anuals de les entitats del sector públic local. 

 

En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció 

en ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius derivats de les 

actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de 

funció interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de 

subvencions. 

 

Per tot això, l’Alcaldia proposa al ple de la corporació l’adopció del següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual emès per part de la 

Intervenció general en data 5 d’abril de 2022, dels resultats del control intern, que 

s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

de l’exercici 2021, el contingut del qual es transcriu tot seguit: 

 

I.  INTRODUCCIÓ 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 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 (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de 

l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que 

assenyala l’article 213 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). 

 

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimest re 

de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions 

de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. 

L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", 

ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que 

s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general 

i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans 

del 30 d'abril de l’exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de 

control que s'inclouen en el citat informe resum. 
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L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administrac ió 

de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, 

l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli 

els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la 

Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 

per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, 

l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a 

la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes 

d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.  

 

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 29 de maig de 2018 es 

va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del 

règim de control intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i  40 

del RCIL inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la 

fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control 

inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i 

intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 

l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’ac ord adoptat per la 

Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 

d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels 

requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als 

ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 

Locals. 

 

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants 

novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit  

local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament  

dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el 

compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la 

seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió 

dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la 

qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat  

financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 

permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en 

l'article 213 del TRLRHL. 

 

Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats 

col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que 

integren el sector públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que 

estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum, que d’acord amb la Resolució del 

2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que 

s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format  

del informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les conclusions derivades 

de les diferents actuacions realitzades i que han estat oportunament tramitades i 

trameses als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la normativa 

vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva importànc ia 

quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la representativitat 

de l'àrea o procediment analitzat, derivats de les actuacions de control intern 

realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de funció interventora, control 

permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de 

donar compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL. 

 

 

II.  ABAST DE L’INFORME RESUM 

 

II.1 ABAST  

 

Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, agrupades en funció 

de la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe 

resum, són les següents: 

 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

 

1.1.  Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 

les objeccions efectuades per la Intervenció. 

 

S’han emès 399 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb 

objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap  decret contrari a les objeccions efectuades 

per la Intervenció. 

 

1.2.  Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 

l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per 

tant, no s’ha aprovat cap decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

1.3.  Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 
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S’han emès 399 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb 

objeccions, per tant, no s’ha aprovat cap acord contrari a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 

 

1.4.  Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

 

No hi ha hagut acords contraris a les objeccions emeses per la Intervenció, per 

tant, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció General de la Generalitat de 

Catalunya ni s’han aprovat acords contraris a l’opinió d’aquest òrgan de tutela 

financera. 

 

1.5.  Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 

 

1.6.  Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 

 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments 

a justificar. 

 

1.7.  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. 

 

1.8.  Resum de les principals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos. 

 

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. 

 

2. CONTROL FINANCER 

 

2.1.  Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d 

RCIL): 

 

S’han emès 14 informes de control permanent no planificables, tots ells de 

conformitat. 
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2.2.  Actuacions de control permanent planificables obligatòries 

(article 31.2 RCIL): 

 

Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant  

l’exercici són els que es mostren a continuació: 

 

- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 

comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament que 

preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, 

que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de 

factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, 

en cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.  

- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 

morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades 

o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 

(compte 413, només per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), 

d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el 

sector públic. 

 

 

2.3.  Actuacions de control permanent planificables seleccionables 

(article 31.2 RCIL): 

 

Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 29 de maig de 2018 

sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix 

en els articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control 

permanent planificables seleccionables per aquest exercici. 

 

2.4.  Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 

 

En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta 

matèria. 

 

 

2.5.  Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes 

concedides (article 3.5 RCIL): 

 

Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada 

entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i 

materialitat, no s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, 

en no detectar-se riscos en aquest concepte. 
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II.2 MITJANS DISPONIBLES 

 

Hi ha mitjans disponibles. 

 

III.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

 

III.1 CONCLUSIONS 

 

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, se 

n’obtenen les següents conclusions: 

 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

 

De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències 

destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta 

modalitat. 

 

2. CONTROL PERMANENT 

 

Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es 

detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures 

correctores en aquesta modalitat. 

 

III.2 RECOMANACIONS 

 

Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències detectades 

i/o per a introduir millores en la gestió, a través d’actuacions concretes a adoptar pel 

propi gestor de l’expedient i/o actuació controlada, són les següents: 

 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

 

No es recomana introduir millores en la gestió, atès que no s’han detectat incidències 

destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta 

modalitat. 

 

2. CONTROL FINANCER 

 

No s’emeten recomanacions a adoptar pel gestor atès que no s’han detectat 

deficiències en matèria de control financer. 

 

 

IV.  DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE MESURES 

CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ 
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No s’exposen mesures correctores a incloure en el Pla d’acció que ha de formular 

l’Alcalde, ja que no s’han detectat deficiències que requereixen l’adopció de mesures 

correctores a través del Pla d’acció. 

 

A més, els òrgans gestors no han mantingut opinions discrepants de l’òrgan de 

control. 

 

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

 

 

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe, 

l’Alcalde de la corporació no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst a l’article 

38 del RCIL, per tant, no procedeix la seva valoració.  

 

 

 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

8.0.- Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament 

d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, 

per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al 1r trimestre de 

2022 

 

Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministra ment d’informac ió 

al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de 

l’Ajuntament de Molló, corresponent al 1r trimestre de 2022. 

 

La base número 29 d’execució del pressupost de 2022 en relació a la informació sobre 

execució pressupostària estableix el següent: 

 

1. En compliment del que disposa l’article 207 RDLEG 2/2004, la Intervenció 

General ha de trametre al Ple la informació per trimestre vençut sobre 

l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la 

corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits. 
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2. En la mateixa sessió plenària, s’ha de donar compte de l’última informac ió 

tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda en relació amb els 

pressupostos de les entitats relacionades en la base 1a, en compliment de 

l’article 16 de l’OHAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

3. Tanmateix, de la informació comptable del quart trimestre de l’exercici s’ha 

de donar compte al Ple de forma implícita i conjuntament amb la liquidac ió 

del pressupost general de l’Entitat Local, dels seus organismes autònoms i 

dels consorcis adscrits, juntament amb l’informe de la Intervenció en relació 

amb el compliment dels objectius de la LO 2/2012. 

 

 

Per tot això, l’Alcaldia proposa al ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:  

 

Primer.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l’article 207 RDLEG 

2004, el qual disposa que “la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple, mitjançant  

l’Alcaldia, la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la 

tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de 

la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi” . Per a 

període establert per aquest Ple, aquesta informació és la següent: 

 

- Informació sobre l’execució del pressupost 
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- Moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries i no 

pressupostàries i situació de la tresoreria 

 

 

 
 

Segon.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l’article 16 de 

l’OHAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
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trimestrals de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 

27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de la última 

informació tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda, per al període 

establert per aquest Ple, és la següent: 

 

 

1. Informació referent a l’actualització dels pressupostos en execució i 

resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada 

trimestre dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats 

complementaris: 

(Formulari 1.1.1; art. 16.1 i 16.5) 

 

F.1.1.1 Resum de Classificació Econòmica 

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 

31/03/2022 del ejercicio 2022 

   

   

Organización:   136 

Entidad:   AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

     

     

Clasificación Económica       

 Ejercicio Corriente 

Ejercicio 

Cerrados   

Ingresos 

Previsiones 

Iniciales 

Presupuest

o 

Estimaciones 

Previsiones 

Definitivas al 

final del 

Ejercicio (1) 

Derechos 

Reconocidos 

Netos (2) 

Recaudación 

Líquida (2) 

Recaudaci

ón Líquida 

(2) 

Estimación 

de derechos 

reconocidos 

netos a 

31/12/2022  

1. Impuestos Directos 

267.000,00 

€ 267.000,00 € 4.330,67 € 4.330,67 € 0,00 € 267.000,00 €  

2. Impuestos 

indirectos 22.000,00 € 22.000,00 € 4.644,81 € 485,50 € 55,54 € 22.000,00 €  

3. Tasas y otros 

ingresos  

175.827,00 

€ 175.827,00 € 15.814,65 € 15.136,18 € 30,00 € 175.827,00 €  

4. Transferencias 

corrientes  

127.032,00 

€ 129.292,82 € 23.318,66 € 21.447,34 € 2.260,82 € 129.292,82 €  

5. Ingresos 

patrimoniales  6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €  

6. Enajenación de 

inversiones reales  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

7. Transferencias de 

capital  

319.950,00 

€ 385.588,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 385.588,39 €  

8. Activos financieros  0,00 € 268.585,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

9. Pasivos financieros  

160.000,00 

€ 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00 €  

Total Ingresos 

1.077.809,

00 € 

1.414.293,41 

€ 48.108,79 € 41.399,69 € 2.346,36 € 

1.145.708,2

1 €  

        

 Ejercicio Corriente 

Ejercicio 

Cerrados   
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Gastos 

Créditos 

Iniciales 

Presupuest

o 

Estimación 

Créditos 

Definitivos al 

Final del 

Ejercicio (1) 

Obligaciones 

Reconocidas 

Netas (2) 

Pagos 

Líquidos(2) 

Pagos 

Líquidos 

(2) 

Estimación 

de 

obligaciones 

reconocidas 

netas a 

31/12/2022  

1. Gastos de personal 

175.745,00 

€ 185.445,00 € 34.633,76 € 34.633,76 € 0,00 € 185.445,00 €  

2. Gastos en bienes 

corrientes y servicios 

310.784,00 

€ 358.640,05 € 39.367,52 € 35.765,05 € 6.231,47 € 358.640,05 €  

3. Gastos financieros 900,00 € 900,00 € 462,93 € 462,93 € 0,00 € 900,00 €  

4. Transferencias 

corrientes 97.580,00 € 100.340,00 € 20.844,79 € 17.441,82 € 5.360,62 € 100.340,00 €  

5. Fondo de 

contingencia y Otros 

imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

6. Inversiones reales 

482.300,00 

€ 691.468,36 € 22.279,97 € 22.279,97 € 0,00 € 691.468,36 €  

7. Transferencias de 

capital 0,00 € 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00 €  

8. Activos financieros  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

9. Pasivos financieros 10.500,00 € 10.500,00 € 2.582,36 € 2.582,36 € 0,00 € 10.500,00 €  

 

1.077.809,

00 € 

1.414.293,41 

€ 120.171,33 € 

113.165,89 

€ 

11.592,09 

€ 

1.414.293,4

1 €  

        

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , 

incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio   

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido  

 

2. Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a pressupo

st: 

(Formulari IB.5; art. 16.2) 

 

No n’hi ha. 

 

3. Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses dels pressupostos amb la capacitat o necessitat de 

finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu 

de Comptes, i actualització de l’informe de la intervenció del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute: 

(art. 16.3 i 4) 

 
      

ENTITAT 

INGRÉS 

NO 

FINANCER 

DESPESA NO 

FINANCERA 

AJUSTOS 

DE LA 

PRÒPIA 

ENTITAT 

AJUSTOS PER OPERACIONS 

INTERNES 

CAPACITAT/ 

NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT 

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

+ (3) + (4) 
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Ajuntament 

de Molló 
985.708,21 1.403.793,41 4.652,28 0,00 -413.432,92 

TOTAL 985.708,21 1.403.793,41 4.652,28 0,00 -413.432,92 

            

        

CAPACITAT/NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT DE LA 

CORPORACIÓ LOCAL    

-413.432,93 

 

 

AJUSTOS AL SALDO PRESSUPOSTARI EN TERMES SEC 
      

1. Ajust per recaptació d'ingressos 

capítol 1-3 (excepte PTE) 
     

Article 

DRN 

liquidació 

2021 

Recaptat 

2021 

(pressupost 

corrent + 

pressupostos 

tancats) 

% 

Recaptació 

2021 

Estimació 

DRN 2022 
Ajust 

10. Impost sobre la renda     

11. Impost sobre el capital 270.173,67 270.948,96 

13. Impost sobre activitats econòmiques     

16. Recàrrecs sobre impostos directes de 

l'Estat i de la comunitat autònoma 
    

17. Recàrrecs sobre impostos directes 

d'altres ens locals 
    

18. Impostos directes extingits     

19. Altres impostos directes     

Total capítol 1 270.173,67 270.948,96 100% 267.000,00 2.677,66 

21. Impostos sobre el valor afegit     

% 

Recaptació 

2021 

Estimació 

DRN 2022 
Ajust 

22. Sobre consums específics     

26. Recàrrecs sobre impostos indirectes de 

l'Estat i de la comunitat autònoma 
    

27. Recàrrecs sobre impostos indirectes 

d'altres ens locals 
    

28. Impostos indirectes extingits     

29. Altres impostos indirectes 53.476,57 51.732,67 

Total capítol 2 53.476,57 51.732,67 97% 22.000,00 -212,83 

30. Taxes per la prestació de serveis 

públics bàsics 
116.686,48 116.473,75 

% 

Recaptació 

2021 

Estimació 

DRN 2022 
Ajust 

31. Taxes per la prestació de serveis 

públics de caràcter social i preferent 
13.570,04 13.570,04 

32. Taxes per la prestació d'activitats de 

competència local 
13.153,29 13.385,42 

33. Taxes per la utilització privativa o 

l'aprofitament del domini públic local 
23.485,84 23.481,87 
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34. Preus públics     

35. Contribucions especials     

36. Vendes     

38. Reintegraments d'operacions corrents 128,06 128,06 

39. Altres ingressos 22.424,98 22.789,13 

Total capítol 3 189.448,69 189.828,27 100% 175.827,00 1.761,79 

TOTAL 513.098,93 512.509,90 297% 464.827,00 4.226,63 

 

 

4. Dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 7 relatius 

a les unitats integrants del sector administracions públiques de la 

comptabilitat nacional, així com el número d’efectius referits a l’últim 

dia del trimestre anterior: 

(Formulari 1.12; art. 16.9) 

 

 

F.1.1.12 - Dotacion de Plantillas y retribucions 

Comunicación ejecucion trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2022 del ejercicio 2022  
  

  
         

Entidad:  AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

           

          
Modelo para cada sector de 

actividad       

          

   

Número de 

efectivos a 

fin fecha 

vencida 

Importe de Obligaciones reconocidas a fin fecha vencida Asistenci

as a 

Órganos 

de 

Gobiern

o 

(Capítul

o 2) 

 

 

Grupo de 

personal Basicas Complementarias 

Incentivos 

al 

rendimien

to 

Planes 

de 

Pensione

s 

Total 

Retribuci

ones  

 

Organos 

de 

Gobierno 1 

6.300,0

0   0,00   0,00   0,00     0  

 

Personal 

Directivo   0,00   0,00   0,00   0,00        

 

Personal 

eventual   0,00   0,00   0,00   0,00        

 

Funcionari

os de 

carrera  0,00 0,00 0,00   0,00        

 

Funcionari

os 

interinos 2 

2.524,9

9   3.180,49   0,00   0,00        

 

Laboral 

fijo   0,00   0,00   282,36   0,00        
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Laboral 

temporal 3 

12.398,

63   0,00   0,00   0,00        

 

Otro 

personal   0,00   0,00   0,00   0,00        

 Total (5)                

          

 

Gastos 

Comunes sin 

distribuir por 

grupos         
          

         

Concepto 

Obligac.Recon.a fin fecha vencida 

       

Accion social 0,00 €        

Seguridad Social 9.947,29 €        

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, 

prestaciones y gastos sociales a cargo del 

empleador 0,00 €        

Total gastos comunes          

           
 

 

Tercer.- Donar-se per assabentat del període mig de pagament a proveïdors (PMP). 

 

El PMP global a proveïdors trames al Ministeri d’Hisenda corresponent al primer 

trimestre de 2022 és de 2,59 dies. 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

9.0.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al 

primer trimestre del 2022. 

 

 

Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer 

trimestre del 2022. 

 

Es dona compte dels informes emesos per la interventora en data 14 d’abril de 2022:  

 

” INFORME D’INTERVENCIÓ – MOROSITAT 1T 2022  

Expedient: X2021000266 
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Cristina Reig Franch, secretaria interventora de l’Ajuntament de Molló, en l’exercic i 

de les funcions encomanades per l’article 196 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, i 

pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer.  Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la 

Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 

incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en 

el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als 

òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 

entitats locals [...]» 

 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la 

Llei de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos 

els pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’establert en la seva legislació especial.  

 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, 
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i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 

termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització 

pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen 

l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’artic le 243, l’Administració ha 

d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 

prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 

prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament  

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a 

data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document  

justificatiu al registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de 

pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència l’informe. 

 

Cinquè.  D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació, és detalla la informació següent corresponent al primer  

trimestre de l’exercici 2022: 

 

1)  Pagaments realitzats en el trimestre: 

 

 

 

 

 

2)  Interessos de demora pagats en el trimestre: 
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3)  Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 

 

 
 

 

INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 

25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I 

CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 

 

PERÍODE: Primer trimestre de 2022 

 

ANTECEDENTS 
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L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix 

les actuacions següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat:  

 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat  

en les administracions públiques: 

 

(...)2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les 

quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi 

efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà 

remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

Segons l’article 2.2 de l’ esmentada Llei, tenen la consideració d’administrac ions 

públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents: 

 

1. Entitat Local 

 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre 

a l’òrgan de control intern, durant  

els 15 dies següents a cada trimestre. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures  del primer trimestre de 

2022 de l’ajuntament de Molló  respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos 
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des de que van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de 

l’obligació per l’òrgan competent. 

 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat: 

 

No consten factures registrades amb anterioritat a 1 de gener i de les quals, a  31 de 

març, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació corresponent: 

 

 

 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat 

d’aquest informe a l’òrgan de control intern.” 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

10.0.- Aprovació de la regularització de saldos d'exercicis tancats.  

 

Fets 

 

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària 

d’aquest ajuntament, cal establir si els drets i les obligacions reconegudes procedents 

d’exercicis tancats que resten pendents de cobrament i pagament són efectivament 

exigibles actualment. Així com també cal determinar si els saldos dels conceptes no 

pressupostaris són correctes. 

 

La Secretaria intervenció de la corporació ha emès un informe de funció comptable 

al respecte, i ha proposat a l’alcaldia l’inici de l’expedient per la regularització de 

saldos de conceptes no pressupostaris d’exercicis tancats.  

 

Per Decret de l’Alcaldia s’han proposat les modificacions de saldos que es presenten 

en la present proposta d’acord. 
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Fonaments de dret 

 

 L’article 11 de la Llei 47/2003, de 17 de desembre, General pressupostària.  

 Els articles 59 i 66 a 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 L’article 32 del Reglament General de Recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 

29 de juliol. 

 L'article 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local. 

 L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

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

 

 

Primer. Aprovar la regularització del saldo inicial de drets reconeguts per un import  

total de 6.010,14 €(+56,89€ d’IVA), degut a que es deu o bé a la duplicitat en la 

seva comptabilització, o bé a diversos errors materials i/o comptables, o bé a la 

improcedència de la comptabilització, o bé a la seva prescripció.   

  

 

El detall de la regularització proposada és el següent:  

  

Ingressos: 

  N. 

OPERACIÓ NIF TERCER DESCRIPCIÓ 

APLICACIÓ 

PRESSUPOS

TÀRIA SALDO  

ACTUAL 

SALDO 

 

CORRE

CTE 

SALDO 

A 

ANUL·L

AR MOTIU 

12021000015

1 B01788041 

ENDESA X 

SERVICIO, 

SL 

LLIC.OBRES 

INSTAL.PUNT 

RECARREGA 

ELECTRICA 

 

 

2021.1.29000 

290,13 0,00 290,13 

RENÚNCIA 

OBRES 

12009000000

4 VEHICLES 

PADRÓ 

VEHICLES 

PADRÓ VEHICLES 

2008 (9001) 

 

2009 1 115 

62,04 0,00 62,04 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12011000000

4 

PLUSVALUE

S 

IMPOST 

INCREMENT 

VALOR 

MARK ARTHUR 

RIDLEY, 

PLUSVÀLUA 2/11 

 

2011 1 116 

272,08 0,00 272,08 PRESCRIPCIÓ 
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TERRENYS 

N.U. 

12011000000

4 

PLUSVALUE

S 

IMPOST 

INCREMENT 

VALOR 

TERRENYS 

N.U. 

MARK ARTHUR 

RIDLEY, 

PLUSVÀLUA 2/11 

 

2011 1 325 

24,00 0,00 24,00 PRESCRIPCIÓ 

12015000025

2 VEHICLES 

PADRÓ 

VEHICLES 

VEHICLES 2015 

(0015) 

 

2015 1 115 

53,96 0,00 53,96 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12015000051

5 VEHICLES 

PADRÓ 

VEHICLES 

LIQ.VEHICLES 

2015 (0015) 

 

2015 1 115 

23,99 0,00 23,99 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12021000016

3 

PLUSVALUE

S 

IMPOST 

INCREMENT 

VALOR 

TERRENYS 

N.U. 

LIQ PLUSVÀLUA 

2021 (003) 

 

 

2021 1 11600 

641,58 0,00 641,58 

DUPLICITAT 

RD 

(1202100040

7 i 

1202100016

3) 

12021000016

3 

PLUSVALUE

S 

IMPOST 

INCREMENT 

VALOR 

TERRENYS 

N.U. 

LIQUIDACIÓ 

IIVTNU 2021 

(003) 

 

 

2021 1 11600 

4.483,6

9 0,00 

4.483,6

9 

DUPLICITAT 

RD 

(1202100040

7 i 

1202100016

3) 

12012000001

0 P1700249D 

CONSORCI 

RECAPTACI

Ó 

PADRÓ CÀNON: 

(201200034) 

 

2012 1 300 

23,68+2

,76 IVA 0,00 

23,68+2

,76 IVA 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12014000022

1 CÀNON 

PADRÓ 

CÀNON 

AIGUA 

PADRÓ CÀNON 

ESPEC. 2014 

(0007) 

 

2014 1 300 

21,14+2

,11IVA 0,00 

21,14+2

,11 IVA 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12015000025

7 CÀNON 

PADRÓ 

CÀNON 

AIGUA 

LIQ. CÀNON+IVA 

2015 (0017) 

 

2015 1 300 113,85 

+10,62 

IVA 0,00 

113,85 

+10,62 

IVA 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12015000052

8 AIGUA 

PADRÓ 

SUBMINIST

RAMENT 

AIGUA 

LIQ. 

AIGUA+CONSERV

+CÀNON 2015 

(0017) 

 

2015 1 300 424,19 

+41,40 

IVA 0,00 

424,19 

+41,40 

IVA 

NO CONSTA 

AL COMPTE 

DE 

RECAPTACIÓ 

12018000064

7 

ESCOMBRA-

RIES 

PADRÓ 

ESCOMBRA

RIES 

PADRÓ 

ESCOMBRARIES 

2018 (019) 

 

2018 1 302 

89,38 0,00 89,38 

DUPLICITAT 

RD 

(1201800003

69 i  

1201800006

47) 

   TOTAL A REGULARITZAR:   

6.010,14 + 56,89 

(IVA) 
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Segon. Aprovar la regularització de conceptes no pressupostaris d’exercicis tancats, 

d’acord amb el detall següent: 

 

Conceptes no pressupostaris: 

CONCEPTE 

NP 

SALDO 

COMPTABLE TERCER DESCRIPCIÓ 

SALDO 

CORRECTE 

SALDO A 

DONAR 

D’ALTA MOTIU 

10902 0,80 € VARIS 

TARGETA 

CORREUS 59,92 € 59,12 € 

ERROR MATERIAL, saldo 

erroni  

   TOTAL A REGULARITZAR: 59,12 €  
 

 

 

Segon. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el 

present acord. 

 

Tercer. Comunicar a Secretaria intervenció aquest acord, per a la seva constància.  

 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

11.0.- Aprovació dels festius locals de Molló i Espinavell pel 2023. 

 

L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes 

laborals, dues tindran caràcter local.  

 

Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller/a de Treball a proposta 

dels municipis respectius.  

 

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de 

la jornada de treball, jornades especials i descansos, e l Ple és l’òrgan competent per 

adoptar aquest acord.  

 

Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap 

dels festius que s’indiquen com a festius nacionals a Catalunya.  

 

Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon 

diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa 

Major de Santa Cecília (22 de novembre).  
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Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de Sant 

Eduard (13 d’octubre).  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

  

Primer.- Escollir els dies 10 de juliol i 20 de novembre de 2023 com a festes locals 

pel nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre de 2023 pel nucli d’Espinavell.  

 

Segon.- Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Treball de la 

Generalitat de Catalunya als efectes oportuns 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

12.0.- Assumptes urgents 

 

12.1.- Aprovació de l'adhesió de Molló al Grup d'Acció Local Associació per a 

la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 

Aprovació de l'adhesió de Molló al Grup d'Acció Local Associació per a la Gestió del 

Programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 

El dia 22 de juliol de 2008 va tenir lloc a Ripoll, l’acte de constitució on es va procedir 

a aprovar definitivament per tots els membres la creació de l’Associació per la gestió 

del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, així com els estatuts pels quals s’havia de 

regir l’Ens.  

 

L’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, és una entitat 

sense ànim de lucre (Grup d’Acció Local), que té com objectiu l’aplicació d’una 

estratègia de desenvolupament local a través de la metodologia Leader en el marc  

del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC ) 2023-2027. 

 

En data 20 de maig del 2022, es publica al DOGC l’Ordre ACC/ 115/ 2022, de 17 de 

maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció Local, 

es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies 

de desenvolupament local per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local 

participatiu en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària 

(PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació 

de les estratègies de desenvolupament local. 
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En el punt 6.2.2. apartat e) de l’Ordre es demana com a documentació a presentar 

la còpia dels acords dels plenaris de les administracions locals corresponents en què 

autoritzen la seva adhesió al grup. 

 

Entenem que el municipi de Molló forma part de l’àmbit territorial elegible del PEPAC 

2023-2027, segons annex 1 de l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig i segons el 

mapa territorial, pertoca formar part del GAL: Associació per la gestió del programa 

Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 

Per tot l’exposat, es proposen els següents ACORDS: 

 

Primer: AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Molló al Grup 

d’Acció Local: Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 

Segon: NOTIFICAR el present acord a Associació per la gestió del programa Leader 

Ripollès Ges Bisaura 

 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

12.2.- Aprovació del nou text refós de la modificació núm. 10 del POUM de 

Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 

 

Aprovació del nou text refós de la modificació núm. 10 del POUM de Molló 

en relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 de març de 2022, vist 

l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades, 

va acordar: 

 

1. Emetre informe sobre la MPOUM Núm. 10 en relació al PAU 6, promoguda i tramesa 

per l’Ajuntament de Molló, en el sentit que cal suspendre la tramitació prevista a 

l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 

de 3 d’agost relatiu la canvi de zonificació de zones verdes i esportives, fins que, 

mitjançant un text refós, verificat pel mateix òrgan que ha aprovat provisionalment  

l’expedient, i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
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1.1.  S’haurà de completar el document, distingint i concretant l’àmbit de la 

modificació i l’àmbit del PAU 6, tant gràficament com numèricament, i ajustar 

la delimitació proposada a les parcel·les cadastrals afectades, evitant la  

generació d’espais residuals entre l’àmbit del PAU 6 i el sòl urbà confrontant 

per l’est. 

1.2.  Per tal d’assegurar una correcta implantació dels futurs habitatges en l’espai 

privatiu resultant, caldrà disminuir també de forma proporcional el nombre 

d’habitatges i sostre tot mantenint els mateixos índex d’edificabilitat i de 

densitat màxima establerts pel planejament vigent. 

1.3.  Caldrà refer l’ordenació, per tal que es mantinguin els espais lliures 

d’edificació privats vinculats a la zona de nucli antic previstos pe l POUM. 

S’haurà de dibuixar la proposta incorporant l’ordenació del PAU 1 fixada a la 

MPOUM núm. 4, fent els ajustos necessaris per garantir aquesta continuïtat 

en l’ordenació. En la secció de detall del vial caldrà preveure que els espais 

destinats a vianants siguin continus, lliures d’obstacles i adequats, atenent als 

requeriments en matèria d’accessibilitat i de perspectiva de gènere, tenint en 

compte a més les indicacions i recomanacions assenyalades a l’informe de la 

Direcció General de Transports i Mobilitat. 

1.4.  Caldrà completar el document amb l’estudi econòmic que garanteixi que el 

polígon es manté econòmicament viable. 

1.5.  S’haurà d’incorporar l’obligació del compliment de les determinacions de 

l’informe de Protecció Civil, així com incorporar la prescripc ió 2 de l’informe 

de l’Agència Catalana de l’Aigua en referència a les previsions en matèria de 

sanejament qualificant com a serveis tècnics els terrenys afectats per la 

previsió de la depuradora.  

1.6.  Caldrà completar l’expedient administratiu amb la certificació única 

acreditativa que les aprovacions inicial, provisional i del text refós s’han 

adoptat amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres que prescriu 

l'article 112.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. I si els acords s’han 

adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de la Corporació que prescriu l’article 114.3 de l’esmentat Decret 

Legislatiu, amb l’especificació dels membres de la Corporació presents en la 

votació i el nombre de vots a favor i de vots en contra de la proposta. 

 

 

En data 20 d’abril de 2022 té entrada a l’Ajuntament (núm. de registre d’entrada 

E2022001730) el Text Refós de la Modificació núm. 10 del POUM de Molló en relació 

al PAU 6 (Carrer del Clot).  

 

Vist que en data 22 d’abril de 2022 l’arquitecte municipal emet informe favorable al 

text refós de la Modificació núm. 10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 (Carrer 

del Clot). 
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Vist que en  data 6.5.2022 i RE 972/18149/2022 l’ajuntament de Molló va fer tramesa  

a la Generalitat de Catalunya de  l’acord d’aprovació del ple de 29.4.2022 i la 

documentació preceptiva del  text refós de la modificació numero 10 del POUM de 

Molló en relació al PAU 6 ( carrer del Clot)   per la seva aprovació definitiva 

 

Vist que en  data 24.5.2022  i RE 2022000964 es presenta de nou text  refós  

amb c orreccions  d’errors  per part  dels redactors de la modif ic ac ió numero 10 

del POUM de Molló en relac ió al PAU 6 ( c arrer del Clot ) d’ac ord amb les 

indic ac ions rebudes per part   CTU de Girona  referents  a erro rs materials 

detec tats en el text   t ramès  

 

-  Es c orregeix l’art ic le 40 punt  3.2.  

-  Sost re màxim edif ic able 2.628m2 enlloc  de 2.850m2  

-  Número màxim d’habitatges 18 enlloc  de 20.  

-  S’afegeix a l’art ic le 40 el punt  5.5, el qual presc riu que el projecte 

d’urbanit zació haurà de donar c ompliment  al Dec ret  344/2006 i 

l’ordre VIV/561/2010 

 

Vist  l’informe del tècnic munic ipal de la data 26.5.2022 en referènc ia a les 

c orrec c ions  efec tuades al text  Refós   de c aràc ter favorable  

 

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

 Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

 Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme 

de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.e) de la Llei 16/2015, de 21 de 

juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 

econòmica. 

 L'article 6.1.d) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 

ambiental. 

 L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 

en la Legislació aplicable, procedint a la seva aprovació pel Ple de conformitat amb 

els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local i l'article 52.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
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Vist el document de Text Refós elaborat per l’arquitecta Anna Verdaguer Pons que 

consta a l’expedient, l’informe favorable de l’arquitec te munic ipal de data 22 

d’abril de 2022, i de c onformitat amb l’establert a l’art ic le 22.2.c) i 47.2 ll) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim loc al,  es proposa 

al Ple l’adopc ió dels ac ords següents:  

 

 

Primer. Verificar el text refós elaborat per l’arquitecta Anna Verdaguer Pons de 

conformitat a l’acord de la CTU de Girona referent a la proposta de  la modificació 

núm. 10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot), en els termes que 

consten a la documentació de l’expedient i en el nou text Refós 

 

Segon. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot 

interposar cap tipus de recurs. 

 

Tercer. Elevar el  nou text refós diligenciat de la modificació núm. 10 del POUM de 

Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot) a la Comissió Territorial d’Urbanisme per 

via telemàtica a l’efecte de la seva publicació al DOGC. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

12.3.- Moció en defensa dels Jutjats de Pau. 

 

Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura 

del jutjat de pau és una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut 

d’autonomia i que neix com un servei de millora de les relacions veïnals. Actualment, 

898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau. 

 

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat 

de Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és 

una persona sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya per un període de quatre anys. 

 

Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir 

dels candidats/es que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap 

candidatura. La persona és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà 

i coneix la dinàmica del municipi. Aquest fet evidencia l’arrelament de la persona 

designada a la comunitat i la capacitat de mediació local que se li atribueix. Al mateix 

temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als 
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tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als 

mateixos tribunals. 

 

En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de 

Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 

Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els 

municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, es preveu l’eliminac ió 

dels Jutjats de Pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat 

de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa 

de pau.  

 

L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de 

l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si 

col·lapse actual dels jutjats. 

 

Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau 

per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè 

les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen. 

Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a 

Catalunya, i rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves 

tasques més destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals. 

 

Considerant tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels 

següents: 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en 

els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen. 

 

SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en 

l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la 

mateixa administració de justícia. 

 

TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament  

de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del 

municipi. 

 

QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat 

a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.  
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CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de 

Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació 

Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi. 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

13.0.- Precs i preguntes 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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