Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 9/2014
Caràcter: ordinari
Dia: 7 de novembre de 2014
Inici: 21:00
Acabament: 22:30
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart
Sr. Lluís Pairó i Carola
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sr. Pere Suñer i Vilanova
Sr. Jordi Aspar i Bas

Excusa: Sra. Mireia Solé i Hernández
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz i com interventora la Sra. Sandra Porcel
Cano, comissionats respectivament per l’Organisme Autònom Administratiu de la
Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries de Secretaria i
Intervenció, a l’Ajuntament de Molló.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar el punt inclòs al següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Correspondència i despatx oficial.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de
l’estat d’execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 2014.
6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 3 del POUM de Molló.
7. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Molló.
8. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària de la Vall de Camprodon.
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter.
10. Aprovació del Pressupost de 2015 i de la plantilla de personal.
11. Ratificació del decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal
del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia.
12. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
12.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels immobles
permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans
empreses.
12.2. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’ús
del català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals
l’Ajuntament de Molló sigui part.

1

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

13. Nomenament de la secretària del Jutjat de Pau de Molló.
14. Assumptes urgents: Modificació de la tarifa de preus públics del Refugi “els
Estudis d’Espinavell”.
15. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven, sense esmenes, les actes següents:
Acta núm. 7, de 5-09-2014.
Acta núm. 8, de 22-09-2014.
2. Correspondència i despatx oficial
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del
darrer Ple següents:
Data
19-08
21-08
23-09
25-09
28-09
23-10
24-10
27-10
30-10
31-10
31-10

Resum
Acceptació encàrrec redacció projecte - Consell Comarcal del Ripollès (CCR)
Notificació Resolució concessió ens locals – DG Joventut
Requeriment modificació POUM-3 - CT d’Urbanisme
Tramesa acord Consell Govern conveni Itinerànnia – CCR
Carta de la vicepresidenta per la consulta 9N 2014 .
Sindicatura Just. recep. doc. CGCL 2013
Tramesa Decret Presidència CCR subvenció Tria Mulats 2014
Enquesta de satisfacció serveis recollida gossos - CCR
Comunicació ajut càrrecs electes 2014 – DGRI
Informació servei recollida gossos – CCR
Comunicació FACE i Emprende 3 – AOCAT

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte dels Decret d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3

Data

Matèria

01-09
03-09
05-09

4

08-09

5
6
7
8
9
10
11
12
13

10-09
10-09
22-09
22-09
22-09
24-09
24-09
29-09
29-09

Execució subsidiària d’obres al Carrer de Sant Sebastià, 6-8.
Baixa d’ofici padró exp. 269-2014
Reclamació interessos Real Estate Company per obres urbanització del carrers dels
Pirineus i Gra de Fajol.
Modificació cadastral amb Ritort de la Vall de Camprodon de finca ubicada al Passeig
del Vallespir.
Modificació activitat ramadera al Mas Can Pairó de Molló.
Autorització llocs venda ambulant Fira de la Trumfa 2014.
Llicència d’Obres menors al carrer de Sant Sebastià, 28.
Retorn fiança residus a Carrer dels Pirineus, 4.
Llicència d’Obres menors al C. Serra Cavallera, 4
Modificació activitat ramaderia Mas La Gresa d’Espinavell.
Modificació activitat ramaderia Mas La Cademont de Fabert.
Comunicació activitat ramaderia consum propi Mas Can Freixa del Veïnat dels Grells.
Modificació memòria valorada Font Vella i Safareig (PEIS).
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

30-09
01-10
07-10
14-10
17-10
20-10
24-10
24-10
29-10
04-11

Autorització llocs venda ambulant Tria de Mulats 2014.
Delegació puntual Alcaldia per celebrar matrimoni civil.
Contracte menor Font Vella i safareig (PEIS).
Indemnització a ramaders de la Tria de Mulats 2014.
Retorn fiança residus Carrer Francesc Macià, 1.
Aprovació conveni Itinerànnia entre l’Ajuntament, CCR i CRD.
Llicència d’Obres menors al C. de la Guardiola, 28.
Llicència d’Obres menors al C. Enllà, 11.
Nomenament substituta funcionària de baixa per malaltia
Contracte menor de “Gestió energètica i petites accions en calefacció i il·luminació a
l’edifici de l’Ajuntament de Molló”.

El Ple en queda assabentat.

4. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte de les relacions de factures, de la número 19 a la 23, aprovades des
de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.

5. Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de l’estat d’execució del Pressupost corresponent al tercer
trimestre de 2014
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.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior,
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%.
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 ajustaran la despesa
pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat
pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària,
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel
plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat
de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment.
Es per tot 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 tercer trimestre del pressupost de 2014, el
contingut del qual consta a l’expedient s’ha presentat al MINHAP en data 27-10-2014
i que resumidament suposa:
-

No compliment de l’estabilitat pressupostària, que preveu el PEF aprovat.
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-

No compliment de regla de despesa

En el presente informe de avaluación correspondiente al 3º trimestre de 2014, esta
intervención quiere argumentar que para la estimación de OR y DR a 31/12/2014 se
han tomado como referencia las previsiones definitivas (incluyendo las modificaciones
del presupuesto de 2014 aprobadas), excepto para los capítulos 6 de gastos y 7 de
ingresos, en los que se ha efectuado un análisis individualizado para cada una de las
inversiones, y se ha realizado una previsión lo más ajustada posible de las OR y DR
que se prevén ejecutar a 31 de diciembre de 2014. El motivo del incumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria, así como la superación del límite máximo de
la regla de gasto, es el hecho que se ha incorporado remanente de tesorería (capítulo
8 de ingresos) de 31/12/2013 al presupuesto de 2014, para
financiar diversas
inversiones que se prevén ejecutar a finales de año (capítulo 6 de gastos). No
obstante, no será hasta la liquidación de 2014, y cuando realmente se conozca el
importe real de las ORN a 31/12/2014 cuando se verá si realmente se incumple el
principio o no, y si se cumplen con las previsiones del PEF aprobado en abril de 2013.
La interventora explica la situació de l’execució del pressupost segons l’informe
tramès.
El Ple en queda assabentat.

6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 3 del POUM de
Molló
El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2014, va aprovar
inicialment la modificació puntual núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, amb les modificacions
següents:
-

Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable.
Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà.
Regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri.

-

Regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i
Camí de Favars)

Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un període d’un
mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués consultar la
documentació, i presentar al·legacions o suggeriments que es consideressin oportuns
aportar.
S’han publicat anuncis al BOP de Girona núm. 134, de 15 de juliol de 2014, i al Diari
de Girona el dia 16 de juliol de 2014.
No es van demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació
vigent per no afectar cap administració amb competències sectorials. Cas que es
consideri necessari la CT d’Urbanisme els demanarà directament.
No s’han presentat al·legacions ni suggeriments durant el mes d’informació pública
del 5-7-2014 fins a l’actualitat.
El Ple de 5-9-2014 va aprovar provisionalment la proposta.
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A requeriment de la CT d’Urbanisme es fa una segona aprovació provisional per
incrementar el termini de la informació pública, per la coincidència amb el mes
d’agost.
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 de Secretaria, 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:
1. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 3 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la
documentació de l’expedient amb les modificacions següents;
-

Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable.
Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà.
Regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri.
Regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i
Camí de Favars)

2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar
cap tipus de recurs.
3. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació núm. 3 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre
la seva aprovació definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat.

7. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Molló
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els
valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen
els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes
temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.
Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo
a disposició de la població.
Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que
estableix el Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de
Territori i Sostenibilitat té, a disposició de tots els municipis, en format digital, les
propostes dels mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els
ajuntaments poden demanar el seu mapa de capacitat acústica al consell comarcal
que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Aquestes propostes
poden servir de base per adequar els mapes al Decret 176/2009.
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Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de
soroll i zones especials: ZEPQA, ZARE.
Vist el document de data 26 novembre 2012, "Mapa de soroll i adequació del mapa de
capacitat acústica del municipi de molló" elaborat per la Generalitat de Catalunya;
Vist l'informe del Serveis Tècnics municipals on s'exposa quins han estat els criteris
per l'elaboració del Mapa de Capacitat Acústica;
Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, 4.b) de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 del
Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, atribueixen
les competències per l'elaboració, l'aprovació, la revisió deis mapes de capacita
acústica i la corresponent informació al públic als ajuntaments;
Atès que els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica i 4 del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental, en referencia a la informació al públic,
estableixen que els mapes de capacitat acústica s'han de posar a disposició i divulgar
entre la població d'acord amb la legislació vigent sobre el dret a l'accés a la
informació en matèria de Medi Ambient, utilitzant les tecnologies de la informació que
resultin més adequades;
Ates que l'article 9 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten
els annexos, estableix que s'ha de possibilitar la consulta deis mapes de capacita!
acústica per mitjans telemàtics.
Ates que l'article 10.6 del Decret 17612009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten
els annexos, estableix que en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la
zonificació acústica cal garantir l’audiència als municipis limítrofs, als efectes de
compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat acústica.
Ates que l'article 14 i l'annex D del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n'adapten els annexos, estableix que les zones de soroll de les infraestructures
existents les determina i delimita l'Administració titular de la infraestructura i que
s'han d'incorporar als mapes de capacitat acústica municipal a títol informatiu.
Ates el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Es proposa al Ple l’adopció del s acords següents:
1. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Molló.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció deis anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província
(BOP de Girona), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, E-Tauler i a la web municipal,
als efectes d'examinar-lo i formular al·legacions.
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3. Considerar que en cas de no haver-hi cap al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat.

8. Aprovació de la modificació dels Estatuts
Intermunicipal Voluntària de la Vall de Camprodon

de

la

Mancomunitat

L’any 1976, juntament amb la seva creació, es varen aprovar els Estatuts de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, constituïda a l’objecte de dur
a terme, entre altres objectius, la promoció turística comarcal.
L’any 2010 es van iniciar els tràmits per a la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat, que varen resultar definitivament aprovats en data 29 de juliol de
2010.
Vist que es considera necessari procedir a l’adaptació dels Estatuts de la
Mancomunitat, d’acord amb allò que estableix la Disposició Transitòria Onzena de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, amb la finalitat d’adaptar-los a allò previst a l’article 44 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i establir les competències necessàries
perquè els municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis enumerats
als articles 25 i 26 del mateix cos legal.
Atès que d’acord amb la mateixa Disposició Transitòria Onzena es disposa d’un
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei per a adaptar els estatuts de
la Mancomunitat, i la Llei va entrar en vigor el dia 31 de desembre de 2013.
Vista la proposta de modificació d’Estatuts aprovats inicialment en data 18-03-2014 i
aprovats definitivament per acord del Ple de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon de 26-06-2014 següent:
“...”
A) El Capítol III “Objecte de la Mancomunitat”, passa a anomenar-se:
Capítol III “Objecte i competències de la Mancomunitat”
B) Es modifica l’article 20 “Competències”, que passa a anomenar-se “Objecte i
competències” i queda redactat de la forma següent:
Article 20. Objecte i competències
1. La Mancomunitat té per objecte:
a) Foment i millora de les comunicacions viàries, de telecomunicació i xarxa de
transport
b) Promoció turística comarcal
c) Establiment, manteniment, conservació i funcionament de Centres Comarcals
d’Ensenyament, Cultura, Educació Física i Esport
d) Assistència sanitària en centres de caràcter comarcal
e) Ordenació i planificació urbanística de la Vall
f) Foment i defensa dels interessos econòmics de la Vall
g) Defensa contra la contaminació de lleres públiques i del Medi Ambient
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h) Escorxador
i) Guarderia rural
j) Cementiris i serveis funeraris
k) Promoció cultural i d’esports, i també festes
l) Recollida i destrucció de deixalles
m) Entreteniment i conservació de les instal·lacions i serveis municipals
n) Protecció del paisatge
2. Per al compliment del seu objecte, la Mancomunitat té les competències següents:
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i
gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública
amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de la edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones
urbanes.
c) Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
i) Fires, abasts, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància dels compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar
amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris
per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i
vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació
infantil, d’educació primària o d’educació especial.
o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
p) Qualsevol altra que, els municipis que en formen part, dins de les seves pròpies
competències, li vulguin delegar expressament.
3. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon té la condició de mitjà propi i servei
tècnic dels municipis que la formen, en els termes dels articles 4.1.n) i 24.6 de la
Llei 30/2007, de contractes del sector públic. A aquests efectes podrà rebre
encomanes de gestió dels municipis membres.
“...”
Vist l’informe de secretaria de data 9 d’octubre de 2014, i de conformitat amb allò
que disposa l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, els articles 118 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 32
dels Estatuts de la Mancomunitat.
Atès que cal l’aprovació per majoria absoluta del Ple.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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1. Aprovar l’adaptació del text dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Vall de Camprodon, i que afecta el Capítol III “Objecte de la Mancomunitat”,
concretament, l’article 20 “Competències” segons acord del Ple de la Mancomunitat
de 26-06-2014.
2. Facultar la Mancomunitat per a la tramitació que sigui necessària i expressament
per a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva als diaris oficials.
3. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
per a la seva deguda constància i als ajuntaments membres de la mateixa.
La proposta s’aprova per unanimitat.

9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens integrat
per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les
quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes
actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades
entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu
recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part
de cada municipi. És voluntat de seguir mantenint aquesta fórmula de col·laboració
conjunta a través de la participació en aquest ens.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada
per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació
anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat;
això no obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi
d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari,
d’acord amb la disposició esmentada.
Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es
recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement Consorci del
Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter.
En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre es va
acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública
preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de
modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de
recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat
sense que, en essència, s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la
ratificació de la modificació per part de tots els ens consorciats.
Fonaments de dret:
I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
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d’interès comú.
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el
règim i els estatus.
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord
previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada
amb les mateixes
formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
IV. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta
organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix
que els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció
d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes
al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció.
Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les retribucions
com a màxim equivalents als d’aquella.
V. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa
que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1
de gener de 2015.
VI. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i
313.2 ROAS.
VII. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que consten a
l’expedient.
VIII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres,
del ROF.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS:
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Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per
acord plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova
denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres
que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.
La proposta s’aprova per unanimitat.

10. Aprovació del pressupost de 2015 i de la plantilla de personal
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2015 elevat a aquesta
corporació en la forma prevista per l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, juntament amb les bases
d’execució del pressupost, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
Capítol - Concepte
1-Impostos directes
2-Impostos indirectes
3-Taxes, preus públics i altres ingressos
4-Transferències corrents
5-Ingressos patrimonials
6- Alienació inversions
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL

Import (€)
186.468,00
10.000,00
126.682,00
136.600,00
5.050,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
469.800,00

DESPESES
Capítol - Concepte

Import (€)
103.595,75

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres

227.900,00
2.900,00
77.404,25

4. Transferències corrents
6.
7.
8.
9.

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

27.000,00

0,00
0,00
31.000,00
TOTAL

469.800,00

Resultant, per tant, sense dèficit.
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També, en compliment del que disposa l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa pública la plantilla de personal
d’aquesta corporació pel 2015 següent:
PLANTILLA DE PERSONAL

PLACES

A) FUNCIONARIS
Administració general:
- Auxiliar administrativa
Total plantilla personal funcionari
B) LABORALS
- Auxiliar administrativa
- Peó manteniment
- Personal de neteja
- Personal piscina
Total plantilla personal laboral
TOTAL GENERAL

VACANTS

GRUP

1
1

1
1

C2 – nivell 18

1
2
1
1
5
6

1
1
0
1
3
4

C2
AP
AP
AP

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2015 junt amb les seves
Bases d'Execució, en la forma detallada en l´Annex I.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2015 en la forma
detallada en l´Annex II.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial
de la Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i
considerar-los aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si
durant l'esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
La proposta s’aprova per unanimitat.

11. Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb el Consell
Comarcal del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia.
Vist el Decret d’Alcaldia de data 20-10-2014 sobre aprovació del conveni amb el
Consell Comarcal del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia que segueix a continuació:
“...”
DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ, EL CONSELL
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PEL
MANTENIMENT DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA AL MUNICIPI DE
MOLLÓ.
Expedient 315/2014
El projecte ITINERÀNNIA, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà es basa
en la creació d’una xarxa de senders de 2.500 km que suposa ordenar i recuperar el
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patrimoni natural, els recursos històrics i valoritzar l’antropologia local. El projecte
s’ha desenvolupat a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.
La Comissió executiva del Consorci Ripollès Desenvolupament, en sessió celebrada
en data 16 d’abril 2014, ha aprovat el document "Manteniment de la xarxa de
senders Itinerànnia Ripollès, categorització dels senders per prioritats i municipis,
gestió del manteniment i finançament", que categoritza els senders de la Xarxa
Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès en tres nivells de prioritat,
seguint els criteris tècnics establerts en el manual de gestió de la Xarxa Itinerànnia,
comú per les tres comarques.
En data 24 de desembre de 2013 es va publicar al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 6528, l'Edicte de 20 de desembre, d'informació pública de
l'aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i que,
en la línia de manteniment per consells comarcals, preveu atorgar una subvenció
quadriennal, anys 2014-2017, al Consell Comarcal del Ripollès, per un import de
83.483,20 €, que es correspon amb una subvenció de 20.870,80 €/any.
El pressupost global previst per al manteniment dels 826 km dels senders de la Xarxa
Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès és de 50.093,54 €/ l'any.
Aquest pressupost té el detall següent:
Nivell 1- color blau- prioritari
Nivell 2- color verd- important
Nivell 3- color groc- secundari
COST TOTAL

20.870,80 €
21.039,55 €
8.183,19 €
50.093,54 €

Assumeix el Consell Comarcal Ripollès
Assumeixen els ajuntaments
Assumeixen ajuntaments (opcional)

Per tal que les accions de promoció i difusió de la xarxa de senders tinguin l'èxit
esperat i esdevinguin una important font dinamitzadora pels nostres municipis és
imprescindible vetllar pel manteniment de la xarxa de senders.
L'èxit i el futur del projecte depèn de l'òptim manteniment dels senders, la reposició
de la senyalització vertical i el repintat de la senyalització horitzontal dels 826 km de
la xarxa de senders Itinerànnia que transcorren pel Ripollès, de conformitat amb els
criteris establerts en el Manual de gestió de la xarxa de senders Itinerànnia.
Vista la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Molló, el Consell Comarcal del
Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de
senders Itinerànnia;
D’acord amb les competències de l’Alcaldia,
Primer. Aprovar els conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Molló, el Consell
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia al municipi de Molló.
Segon. Per a l’anualitat 2014, aquest Ajuntament de Molló aportarà la quantitat de
1.308,08 euros (IVA inclòs), que correspon a les prioritats 2 i 3 dels camins de la
xarxa Itinerànnia al municipi de Molló. La prioritat 1, tal i com marca el conveni,
l’assumirà el Consell Comarcal del Ripollès, a través de la subvenció del Pla Únic
d'Obres i Serveis (PUOSC) d’aquesta entitat comarcal.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Ripollès
Desenvolupament.
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Quart. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de del
perquè en tinguin constància.

conveni,

Cinquè. Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri.
Es proposa al Ple:
1. Ratificar l’anterior decret en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.

La proposta s’aprova per unanimitat.

12. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
12.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels
immobles permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres
grans empreses
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES
GRANS EMPRESES
Vista la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses aprovada pel plenari de l'Ajuntament de
Ripoll, la qual és del contingut literal següent:
"Motivació
El dret a l'habitatge constitueix el quart pilar de l'Estat del Benestar i un dels
principals factors de desigualtat social, i per tant les polítiques d'habitatge
esdevenen una prioritat. En aquest sentit, i atesa la profunda crisi que s'està patint,
que afecta a l'entorn immobiliari i específicament a la capacitat econòmica de les
famílies.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries,
es mantenen buits ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé
perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població.
El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció
especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució
Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
El reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet
que se’l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i
seguretat, desenvolupar lliurement la personalitat pròpia i, fins i tot, participar en
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els assumptes públics. Vulnerar-lo posa en entredit la integritat física i mental de les
persones, la seva vida privada i familiar, i la seva llibertat de residència.
L’absència d’un habitatge digne afecta la salut i el medi ambient, tant en termes
individuals com col·lectius, i menyscaba el dret al treball, a l’educació i fins i tot a la
participació. Per això no és estrany que la garantia del dret a l’habitatge aparegui
vinculada, cada vegada més, a la d’un dret més ampli a un entorn urbà inclusiu,
sostenible i gestionat democràticament.
En qualsevol cas, la generalització del dret a l’habitatge seria impensable sense
l’existència de límits i vincles als drets patrimonials. Per això, la seva garantia va
lligada a la funció social del dret de propietat (art. 33 CE); a la possibilitat de
sotmetre la llibertat d’empresa a les exigències de la planificació (art. 38 CE), de
reservar recursos o serveis essencials per al sector públic (art. 128.2 CE) i de
planificar l’activitat econòmica general per atendre necessitats col·lectives (art.
131.1 CE), i, en definitiva, a la subordinació de totes les formes de riquesa a
l’interès general (art. 128 CE). La funció social del dret de propietat –i la prohibició
de fer-ne un exercici abusiu prevista a l’article 7.2 del Codi civil– opera com a límit i
com a part integrant, alhora, del contingut protegit constitucionalment.
Per altra banda, la presència de nombrosos habitatges desocupats de forma
permanent genera tota una sèrie d’inconvenients. Per una banda, provoquen en
molts casos una degradació de l’edifici on es troben, i quan n’hi ha molts de
concentrats, fins i tot de certs barris i, per una altra banda, obliga als municipis a
créixer de manera innecessària. Si s'aconseguís que bona part d'aquests pisos
sortissin al mercat de lloguer, es produiria una racionalització del preu dels lloguers,
facilitant així l'accés a l'habitatge de moltes persones.
L'article 41 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge de
Catalunya (LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva
desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa
que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient
administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i
comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles.
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de
desperfectes; l' impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en
mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública perquè els
gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de
foment com penalitzadores.
Per tot això, s'adopta la següent,
Disposició
El Ple Municipal resol:
Primer. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.
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Segon. Elaborar i aprovar un programa d'inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació,
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció
física des de l'administració.
Tercer. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments
hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord
amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir el
propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les
activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la
finalització d’aquesta situació.
Quart. Imposar multes coercitives, tal i com determina l’article 113.1 de la LDHC,
prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït l'ocupació de
l'immoble.
Cinquè. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a
corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
No obstant el Ple decidirà."
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es
proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Donar suport a la moció per la
desocupats propietat d'entitats financeres
l'Ajuntament de Ripoll, en tots els seus
ajuntaments de la comarca, l'adopció, en la
conté.

sanció dels immobles permanentment
i altres gran empreses, aprovada per
termes, fer-ne difusió i impulsar als
mesura del possible, de les mesures que

Segon. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tots els
ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
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12.2. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre
l’ús del català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els
quals l’Ajuntament de Molló sigui part.
Vist l’escrit de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya que trasllada un acord del Govern sobre ús del català;
Vist l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 7-3-2013 sobre l’ús del
català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals el Govern de
la Generalitat de Catalunya sigui part;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Que els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals l’Ajuntament
sigui part, la representació o defensa sol·liciti que la tramitació del procés es realitzi
en llengua catalana en les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Justícia i a la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat.

13. Nomenament de la secretària del Jutjat de Pau de Molló.
Atès que consta com a secretària del Jutjat de Pau de Molló la treballadora Sra.
Cristina Guillamet Campos que pateix una malaltia crònica que la incapacita
periòdicament per a la prestació de serveis que li van ser encomanats;
Atès que l’altra treballadora de l’Ajuntament, Sra. Emma Casals Roura ha vingut
desenvolupant les funcions de manera interina;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Proposar la treballadora de l’Ajuntament Sra. Emma Casals Roura com a secretària
del Jutjat de Pau.
2. Sol·licitar al Departament de Justícia el nomenament de la candidata amb efectes
del dia d’avui, 7-11-2014.
3. Trametre aquesta acord i la documentació preceptiva a la Generalitat de
Catalunya, Departament de Justícia, Secretaria General de Relacions amb
l’Administració de Justícia, al carrer Aragó, 332, 2a. Planta, 08009- Barcelona.

14. Assumptes urgents
Modificació de la tarifa de preus públics del Refugi “els Estudis d’Espinavell”
Vista la petició de la concessionària del servei de refugi d’Espinavell sobre la
modificació dels preus públics vigents pel que fa a la previsió de tarifes infantils
reduïdes segons detall següent:
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Annex a l’ordenança general núm. 14 reguladora dels preus públics
A) Refugi Els Estudis d’Espinavell
Les tarifes seran les següents:
PREU

Pernocta i esmorzar
Mitja pensió
Pícnic
Lloguer tovalloles o llençols
Dutxa calenta
Lloguer de la sala polivalent amb
dret a cuina lliure i lavabo
Tarifa infantil:
0-2 anys inclusiu
3-8 anys inclusiu
9-12 anys inclusiu

•
•
•

23,00 €
38,00 €
10,00 €
3,00 €
1,00 €
5 €/hora o 50€/dia
(de 9 a 19 hores)

TARIFA
REDUÏDA
(€)
20,50€
35,00€

5,00€
10,00€
15,00€

La tarifa reduïda s’aplicarà als col·lectius següents:
Persones que acreditin estar federades (FEEC, FEDME)
Persones que acreditin estar realitzant pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume
Persones usuàries de les activitats conveniades entre entitats de lleure o natura i
el Refugi.

Tarifes infantils (Pernocta i esmorzar):
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar i imposar la modificació dels preus públics per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local del refugi d’Espinavell que consta a la
part dispositiva i aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal
reguladora.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional,
així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta
(30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

15. Precs i preguntes.
No n’hi han
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I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,
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