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A N Y 2 0 1 2
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: 1/2012
Caràcter: Ordinari
Dia: 13 de gener de 2012
Inici: 21:00 hores
Acabament: 21:35 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS:
L’alcalde
Els/Les regidors/res

Illm. Sr. Josep Coma Guitart
Jordi Aspar Bas
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Lluís Pairó Carola
Elena Llongarriu Guillamet
Mireia Solé Hernández
Pere Suñer Vilanova

Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari
comissionat pel Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, a
l'Ajuntament de Molló.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència i despatx oficial.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Ratificació decrets d’alcaldia.
Adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local.
Aprovació del conveni amb l’Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura, de collaboració
amb el Punt d’Infoenergia Comarcal.
7. Adhesió, si escau, a l’Associació de Municipis per a la Independència.
8. Mocions
8.1.Moció per un finançament local català.
9. Assumptes d’urgència.
10. Precs, preguntes i mocions.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El ple aprova, per unanimitat del nombre legal de membres, l’acta 14/2011 de 4 de
novembre de 2011.
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL.
El ple queda assabentat del resum de la correspondència més rellevant rebuda a
l’Ajuntament des de la darrera sessió plenària:
-22/11/2011. Departament Interior. Homologació plans protecció civil
dels
accidents en el transport de mercaderies perilloses i el Pla bàsic d’emergència
municipal.
-25/11/2011. Institut d’Estadística de Catalunya. Elaboració dels Censos de
població i habitatges 2011.
-25/11/2011. Vodafone. Cobertura 3G al municipi de Molló.
-28/11/2011. Ajuntament de Massanes. Moció respecte al sistema d’atorgament
de subvencions destinades a l’Administració Local de menys de 2.000 habitants.
-12/12/2011. Generalitat Catalunya-Departament Salut. Dades activitat atenció
sanitària a la població 1ªquinzena setembre.
-16/12/2011. Cilma. Nova Junta Executiva.
-20/12/2011. Generalitat Catalunya. Departament Governació. Actuació
anomenada “Molló, porta d’entrada. Programa per la posada en valor del patrimoni
històric, natural i cultural”, no ha estat seleccionada pel cofinançament en el marc del
programa Viure al Poble Més del FEDER.
-20/12/2011. Generalitat de Catalunya. Departament Governació. Dictamen
favorable al projecte de l’escut heràldic de Molló.
-21/12/2011. Consell Comarcal Ripollès. Manifest adoptat juntament amb el
Consell Comarcal de la Garrotxa, en data 13/12/2011, en relació el tall de la N-260,
al túnel de Collabós per part del Ministeri de Foment.
-21/12/2011. Generalitat Catalunya. Dept.Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural. Atorgació subvenció “Tria Mulats d’Espinavell 2011”.
-22/12/2011. Consell Comarcal del Ripollès. Elecció nou president del Consell
Esportiu del Ripollès.
-29/12/2011. Ajuntament de Camprodon. Acord ple en relació a l’aprovació en
defensa del manteniment del servei d’ambulàncies al Ripollès.
-29/12/2011. Generalitat Catalunya. Departament Interior. Regulació dels
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives.
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Núm.
Ordre
Ple

Data

Assumpte

1

27/10/2011

2

31/10/2011

3

31/10/2011

4

14/11/2011

5

22/11/2011

Inici expedient licitació de l’actuació Adequació de la
sotacoberta de la casa de la vila
Lloguer Centre Social Migjorn a C.M. per “festa castanyada
2011”
Lloguer Centre Social Migjorn a C.M. per tallers per a nens i
nenes
Transferència a la M.V.C. 70% restant del Catàleg de Béns
Paisatgístics de la Vall Camprodon
Llicència d’activitats a Movilsa

6

26/11/2011

Aprovació expedient generació de crèdits Exp.GC 8/2011

7

26/11/2011

Aprovació expedient generació de crèdits Exp.GC 9/2011

8

28/11/2011

9

28/11/2011

10

02/12/2011

Acceptació i justificació tram supramunicipal del Fons de
Cooperació Local de Catalunya 2010
Acceptació i justificació tram supramunicipal del Fons de
Cooperació Local de Catalunya 2011
Baixa impost circulació de J.G.B

11

13/12/2011

Llicència d’obres C.Font Vella, 22

12

15/12/2011

Requeriment documentació llicència d’obres C. Setcases, 4

13

15/12/2011

Lloguer Centre Social Migjorn a J.C.T. ,“Festa privada”

14

20/12/2011

Ampliació llicència d’obres habitatge “Mas el Sitjar”

15

27/12/2011

Aprovació expedient generació de crèdits GC/10/2011

16

27/12/2011

Llicència d’obres habitatge “Rocasalou”

17

28/12/2011

Llicència d’obres habitatge “Can Gassiot”

18

03/01/2012

Sollicitud subvenció Diputació de Girona, per l’instal.lació de
compactadors de residus.

4. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA.
El ple ratifica, per unanimitat, el següent decret d’alcaldia:
“DECRET D’ALCALDIA
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament
d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules administratives particular que
regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.
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Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels
sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el
Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar
definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix
els Contractes del Sector Públic.
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè
Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de l’acord marc
per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos.
RESOLC:
Primer.- Que el municipi de Molló renova l’adhesió a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (C/
València 231, 6º, 08007, Barcelona).
Tercer.- Ratificar el present decret en la propera sessió que celebri.”
Votacions
Tots els presents voten a favor, suposant l’aprovació per unanimitat del nombre legal
de membres de la corporació.
5. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE
LOCAL.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Molló té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any
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2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Molló fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Molló es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible
en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document
respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de
la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a
seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les
Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Molló es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri
oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusselles (COMO) i a
la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de
la província que s’hi adhereixin.
Votacions
Tots els presents voten a favor, suposant l’aprovació per unanimitat del nombre legal
de membres de la corporació.
6. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS, GES I
BISAURA, DE COLLABORACIÓ AMB EL PUNT D’INFOENERGIA COMARCAL.
L'associació Leader Ripollès Ges Bisaura té, entre els seus objectius, incentivar i
oferir serveis ambientals que contribueixin a augmentar la qualitat de vida dels
municipis de la comarca.
Atès que aquesta associació ha detectat una deficiència en la gestió energètica des
dels ajuntaments i, juntament amb el Consell Comarcal del Ripollès, preveu la creació
del Punt d'Infoenergia Comarcal mitjançant el qual es duran a terme actuacions en
matèria d'estalvi i eficiència energètica i renovables a nivell comarcal, es proposa la
signatura d'un conveni que permeti dur a terme l'execució de treballs i actuacions
relacionades amb l'estalvi i la eficiència energètica en els edificis i installacions de
l'Ajuntament.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
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PRIMER.- Aprovar el conveni amb l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, i
document annex, en els termes en què consten a l'expedient.
SEGON.- Facultar a l'alcaldia per a la signatura del conveni i per a l'execució de la
resta d'actuacions necessàries per a l'eficàcia d'aquests acords.
TERCER.- Notificar aquest acord a l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
QUART.- Comunicar aquest acord a la intervenció.
Votacions
Tots els presents voten a favor, suposant l’aprovació per unanimitat del nombre legal
de membres de la corporació.
7.
ADHESIÓ, SI
INDEPENDÈNCIA.

ESCAU,

A

L’ASSOCIACIÓ

DE

MUNICIPIS

PER

A

LA

Vistos els Estatuts de l’Associació de Municipis per a la Independència,
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en la regidora Mireia Solé Hernández per representar aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.
Votacions
Tots els presents voten a favor, suposant l’aprovació per unanimitat del nombre legal
de membres de la corporació.
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8. MOCIONS
8.1 MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb
l’objectiu de garantir la suficiència financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que
comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans.
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de
connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de
competències ha d’anar acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar
la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que
els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que
milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal
just per Catalunya que palliï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans,
petició que abandera el Govern del país.
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal,
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de
repartiment més adequats a la nostra realitat.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals
que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte
fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de
Catalunya i també dels governs locals.
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.
Votacions
Tots els presents voten a favor, suposant l’aprovació per unanimitat del nombre legal
de membres de la corporació.
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9. ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
No n’hi ha.

No havent-hi més assumptes l’alcalde aixeca la sessió, a les 21:35 hores, de la qual,
com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
L’alcalde
Josep Coma i Guitart

El secretari
Ignasi Planas i Corominas
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