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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE SETEMBRE 

DE 2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000006  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 24 de setembre de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:26 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibáñez González, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar la següent acta:  

 

ACTA NÚM. 5/2021, de 23 de juliol de 2021, sessió ordinària.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2021DECR000332 al 2021DECR000414. 

 

El ple en queda assabentat. 

 

3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 114 a 

la 150 de l’any 2021. 
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Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 114 a la 150, 

corresponents a l’any 2021.  

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de les línies 

fonamentals del pressupost 2022. 

 

Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat  

Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per 

la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 

en aquesta, la transparència es configura com un principi clau en el funcionament de 

les Administracions Públiques,  resultant clau per a la rendició de comptes i el control 

de la gestió pública. 

 

D'aquesta forma, es reforcen els seus elements, entre els quals destaquen, «que amb 

caràcter previ a la seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar 

informació sobre les línies fonamentals del seu Pressupost, a fi d'acomplir els 

requeriments de la normativa europea, especialment a les previsions contingudes en 

la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits 

aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres».  

 

Així, en virtut de l'article 15 de l'Ordre 2105/2012, d'1 d'octubre,  per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació, d'acord amb l'article 

27.2 de la citada Llei Orgànica 2/2012, abans del 15 de setembre de cada any, les 

Entitats Locals hauran de presentar les línies fonamentals dels pressupostos per a 

l'exercici següent contenint tota la informació necessària conforme a la normativa 

europea. 

 

En data 14 de setembre de 2021 s’ha fet la tramesa al Ministeri d’Hisenda per part 

d’aquesta corporació, i a continuació es relacionen, la previsió d’ingressos i despeses 

per a l'any 2022, partint de l'any 2021: 

 

 

INGRESSOS 2021 2022 

VARIACIÓ (%) 

2021 – 2022 

Capítol 1 274.500,00 279.990,00 2,00% 

Capítol 2 19.500,00 19.500,00 0,00% 

Capítol 3 165.126,00 168.428,52 2,00% 

Capítol 4 134.483,92 121.344,30 -9,77% 

Capítol 5 6.000,00 6.000,00 0,00% 

Ingressos corrents  599.609,92 595.262,82 -0,72% 

Capítol 6 0,00 0,00 0,00% 
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Deute viu previst a 31/12/2021: 20.007,01€    

 

Deute viu previst a 31/12/2022: 9.671,10€ 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

5.0.- Aprovació de la no disponibilitat del crèdit pressupostari d’una 

aplicació pressupostària del pressupost vigent de despeses.  

 

Mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma 

a tot el territori nacional de l’Estat espanyol, per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Capítol 7 192.292,60 250.000,00 30,01% 

Ingressos de capital 192.292,60 250.000,00 30,01% 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00% 

Capítol 9 0,00 147.000,00 0,00% 

Ingressos financers 0,00 147.000,00 0,00% 

INGRESSOS TOTALS  791.902,52 992.262,82 25,30% 

    

DESPESES 2021 2022 

VARIACIÓ (%) 

2021 – 2022 

Capítol 1 146.255,00 145.321,22 -0,64% 

Capítol 2 391.321,40 295.788,54 -24,41% 

Capítol 3 900,00 600,00 -33,33% 

Capítol 4 92.090,00 87.940,00 -4,51% 

Despeses corrents  630.566,40 529.649,76 -16,00% 

Capítol 5 0,00 0,00 0,00% 

Fons de contingència 0,00 0,00 0,00% 

Capítol 6 456.296,06 452.113,06 -0,92% 

Capítol 7 0,00 0,00 0,00% 

Despeses de capital 456.296,06 452.113,06 -0,92% 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00% 

Capítol 9 10.500,00 10.500,00 0,00% 

Despeses financeres 10.500,00 10.500,00 0,00% 

DESPESES TOTALS  1.097.362,46 992.262,82 -9,58% 
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Com a conseqüència, moltes activitats minoristes, establiments, bars i restaurants 

s’han vist greument afectades degut a una paralització parcial o total de les seves 

activitats, així com una disminució destacada dels ingressos a causa d’aquesta 

caiguda de l’activitat, que es va iniciar el 14 de març de 2020 i que ha perdurat fins 

que s’ha anat acordant l’obertura progressiva, condicionada i gradual a tenor de les 

fases de desescalada que ha anat aprovant el govern, així com l’estat d’alarma 

declarat fins el 21 de juny de 2020. 

 

La declaració de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària ha fet que les 

autoritats hagin adoptat mesures de tot ordre, entre d’altres, i com a mesura de 

contenció, la suspensió de l’obertura al públic de la majoria de locals i establiments 

minoristes.  

 

En aquest sentit, cal recordar que l’article 10.3 del Reial Decret 463/2020 de 14 de 

març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), el qual va declarar l’Estat d’Alarma, 

estableix “Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 

minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de 

alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 

farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos 

ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la 

automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 

animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 

tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a 

domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento 

que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por 

las condiciones en las que se esté desarrollando”. 

 

Atès el exposat anteriorment, l’Ajuntament de Molló per Decret d’Alcaldia de data 25 

de juny de 2020, va resoldre aprovar en matèria tributària, en relació amb la taxa 

de recollida d’escombraries, les mesures extraordinàries següents: 

 

- En relació amb el fet imposable de la taxa d’escombraries, la qual constitueix 

la prestació d’un servei de recepció obligatòria, atès que per part dels 

comerços minoristes, establiments i activitats que ha estat impossible de 

rebre’s per haver estat suspesa l’activitat, tancat el local(de forma total o 

parcial)o disminuït de forma considerable l’activitat com a conseqüència del 

compliment de les mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat i/o 

de la Generalitat de Catalunya, s’ajustaran les quotes tributàries deduint -se 

el temps durant el qual hagi estat en vigor l’estat d’alarma(del 14 de març de 

2020 al 21 de juny de 2020, un total de 100 dies durant el 1r semestre de 

2020, el que suposa un 45% del període). 

- Els subjectes passius fiscals als quals s’aplicarà aquesta reducció s’adjunten 

en un annex que forma part integrant d’aquest decret. 

- La deducció s’aplicarà d’ofici al padró fiscal del 2n semestre de 2020.  

 

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària 

vigent provocada per la COVID-19 les autoritats competents van adoptar diverses 

mesures, preventives i de control, per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, 

i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació epidemiològica i 
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assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de 

necessitat i de proporcionalitat. 

 

Vista la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adoptaven noves 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Vist que l’apartat 10 d’aquest resolució establia en relació a les activitats d'hoteleria 

i restauració: 

“Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que 

es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a 

l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants 

dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que 

sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar 

serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten 

exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, 

els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.  

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de 
l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.” 

Vista també la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual 

s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic  

de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, que 

establia el tancament perimetral de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Com 

a mesura per aturar l'expansió del virus, es va decidir tancar la restauració, la cultura 

i instal·lacions esportives que no siguin a l'aire lliure i limitar les reunions a sis 
persones.  

Com a conseqüència de les diverses resolucions de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de salut pública moltes activitats minoristes, comerç, establiments, 

allotjaments, bars i restaurants s’han vist greument afectades degut a una 

paralització parcial o total de les seves activitats, així com una disminució destacada 

dels ingressos a causa d’aquesta caiguda de l’activitat, bàsicament d’octubre a 

desembre de 2020. 

 

Atès que la majoria de locals i establiments minories del municipi s’han vist realment  

perjudicats per la situació, l’Alcalde va emetre el Decret 2021DECR000086 de data 

01/03/2021 de mesures extraordinàries en matèria tributària on acordava el 

següent: 

 

“Primer.-Aprovar en matèria tributària, en relació amb la taxa de recollida 

d’escombraries, les mesures extraordinàries següents: 

 

 En relació amb el fet imposable de la taxa d’escombraries, la qual constitueix 

la prestació d’un servei de recepció obligatòria, atès que per part dels 

comerços minoristes, establiments i activitats ha estat impossible de rebre ’s 
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per haver estat suspesa l’activitat, tancat el local (de forma total o parcial) o 

disminuït de forma considerable l’activitat com a conseqüència del compliment 

de les mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat i/o de la 

Generalitat de Catalunya, s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se un 

80% el rebut del 2n semestre de 2020. 

 

 Els subjectes passius fiscals als quals s’aplicarà aquesta reducció s’adjunten 

en un annex que forma part integrant d’aquest decret. 

 

 La deducció s’aplicarà d’ofici al padró fiscal del 1r semestre de 2021.” 

 

 

D’acord amb l’informe de secretaria intervenció de data 1 de març de 2021, “Un cop 
es pugui quantificar la reducció d’ingressos que implica la no percepció de dites 

taxes per la recollida d’escombraries, caldrà fer el corresponent acord de NO 

DISPOSICIÓ de determinades aplicacions del pressupost de despeses pel mateix 

import, a fi d’evitar possibles problemes d’estabilitat i d’incompliment de la regla de 

la despesa”.   

 

Vist que consta a l’expedient la quantificac ió que suposa l’aplicació de l’esmentat  

prorrateig, el qual implica una pèrdua d’ingrés en el vigent pressupost de despeses 

per import de 2.361,02€.  

 

Per aquest motiu, per tal de no afectar a l’estabilitat pressupostària i la regla de la 

despesa es considera necessari procedir a l’acord de crèdit no disponible al 

pressupost de despeses pel mateix import que la pèrdua d’ingrés, és a dir, 2.361,02 

€, i es proposa de l’aplicació 2021.1.323.48004 “Programes de subvencions: 4-Llar 

d’infants” ja que un cop atorgada la subvenció queden disponibles 2.614,76€. 

 

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

 

Art. 33 RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del 

Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 33.3 del Reial decret 500/1990, de 

20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, ES PROPOSA AL PLE l’adopció 

dels següents ACORDS: 

 

Primer. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari de l’aplicació 

pressupostària 2021.1.323.48004 “Programes de subvencions: 4-Llar d’infants” per 

import de 2.361,02€ del pressupost vigent de despeses. 

 

Segon. Comunicar el present acord a Intervenció perquè procedeixi a dur a terme 

les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

6.0.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació núm. 10 del POUM de Molló 

en relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 

Vist que amb l’objectiu de garantir la mobilitat al nucli urbà de Molló i la zona del 

Veïnat de Favars, així com de disposar de places d’estacionament, és necessari iniciar 

els tràmits d’urbanització del PAU 6 de Molló, que comprèn el carrer del Clot i el seus 

entorns. Previ a aquesta urbanització, cal modificar el POUM en aquest PAU 6 per 

adequar- lo a les necessitats actuals i que s’adaptin les propostes a la topografia 

actual, perquè la urbanització estigui en coherència amb el paisatge urbà d’un nucli 

de muntanya.  

Vist que l’Ajuntament va contractar a Estudi Tècnic de Construcció SLP el servei de 

redacció de la modificació puntual número 10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 
(Carrer del Clot).  

Vist que en data 1 de setembre de 2021, es presenta al registre d’entrada d’aquest  
ajuntament la següent documentació: 

a) Modificació del POUM núm. 10 en l’àmbit del PAU6 encarregada pel propi 
ajuntament a Estudi Tècnic de Construcció. 

Vist  que en data 14 de setembre de 2021, l’arquitec te munic ipal emet  informe 

favorable al t ràmit  i l’aprovac ió de  la proposta de Modificació número 10 del POUM 

de Molló en l’àmbit del PAU6.  

 

Vist que la present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració de 

les determinacions del planejament vigent que tingui implicacions de caràcter 

ambiental.  

 

D’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, de 

21 de juliol, no són objecte d’avaluació ambiental les modificacions de planejament  

urbanístic en sòl urbà. 

 

Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableixen 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 de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació número 10 del Pla d’Ordenació Urbanístic a 

Municipal de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot ), en els termes que consten 

en l’expedient. 
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Segon. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis al 

Butlletí Oficial de la Província de  Girona, a un periòdic de difusió al municipi i a la 

Web municipal (E-Tauler).  

 

Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 

examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients. Així 

mateix, estarà a la disposició dels interessats a l’adreça  

https://www.mollo.cat/planejament. 

 

 

Tercer. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 

Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han 

d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més 

llarg. Aquests informes es demanen a través del Departament de Territori i 

Sostenibilitat per via telemàtica amb la nova tramitació prevista per EACAT. 

Quart. D’acord amb l’article 73.2 Decret Legislatiu 1/2010 l’aprovació inicial dels 

instruments de planejament obliga a l’Administració actuant a acordar la suspensió 

de l’atorgament de les llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en els 

àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació de règim 

urbanístic. El termini de suspensió serà de dos anys.  

 

Cinquè. Fer constar que contra l’acord QUART, per tractar-se d’un acte administrat iu 

de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del 

dia següent de la seva notificació. 

 
 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Assumptes urgents. 

 

S’acorda per unanimitat dels assistents incorporar aquest punt a l’ordre del dia. 

 

7.1.- Aprovació de la no disponibilitat del crèdit pressupostari d’una 

aplicació pressupostària del pressupost vigent de despeses.  

 

Text: 

 

Vist que en data 8 de juliol de 2013 es va formalitzar el contracte de gestió de servei 

públic mitjançant concessió, del refugi els Estudis d’Espinavell. 

 

Vist que d’acord amb aquest contracte el cànon d’explotació és de 6.000 euros 

anuals. 

 

Atès que el cànon de 2021 correspondrà al període que va del 8 de juliol de 2020 al 
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7 de juliol de 2021 i que durant aquest temps i a causa de la situació de pandèmia 

de COVID-19 s’han aplicat diverses restriccions, entre les quals el tancament 

municipal o comarcal de la mobilitat, impedint poder treballar – de facto, sense 

clients- a molts establiments turístics entre els quals l’allotjament del Refugi Els 

Estudis d’Espinavell.  

 

Cànon 2021: Del 8 de juliol de 2020 a 7 de juliol de 2021 = 365 dies.  

 

Juliol 2020: 24 dies oberts. 

Agost 2020: 31 dies oberts. 

Setembre 2020: 30 dies oberts. 

Octubre 2020: 15 dies oberts 

Novembre 2020: 0 dies oberts. 

Desembre 2021: 8 dies oberts. 

Gener 2021: 0 dies oberts. 

Febrer 2021: 0 dies oberts. 

Març 2021: 14 dies oberts. 

Abril 2021: 14 dies oberts. 

Maig 2021: 31 dies oberts. 

Juny 2021: 30 dies oberts. 

Juliol 2021: 7 dies oberts.  

 

Total dies oberts: 204 dies (55,9%) 

 

Vist que mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat 

d’alarma a tot el territori nacional de l’Estat espanyol, per a la gestió de la situació 

de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La situació d’estat d’alarma va 

perdurar fins el 21 de juny de 2020. 

 

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària 

vigent provocada per la COVID-19 les autoritats competents van adoptar diverses 

mesures, preventives i de control, per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, 

i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació epidemiològica i 

assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de 

necessitat i de proporcionalitat. 

 

Vista la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adoptaven noves 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Vist que l’apartat 10 d’aquest resolució establia en relació a les activitats d'hoteleria 

i restauració: 

“Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que 

es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a 

l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants 

dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que 

sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar 

serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten 
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exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, 
els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social. 

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de 

l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.” 

Vista també la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual 

s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic  

de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, que 

establia el tancament perimetral de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Com 

a mesura per aturar l'expansió del virus, es va decidir tancar la restauració, la cultura 

i instal·lacions esportives que no siguin a l'aire lliure i limitar les reunions a sis 

persones.  

Com a conseqüència de les diverses resolucions de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de salut pública moltes activitats minoristes, comerç, establiments, 

allotjaments, bars i restaurants s’han vist greument afectades degut a una 

paralització parcial o total de les seves activitats, així com una disminució destacada 

dels ingressos a causa d’aquesta caiguda de l’activitat, bàsicament d’octubre a 

desembre de 2020. 

 

Vistes les nombroses resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya de principis de l’any 2021, per les quals es prorrogaven i es modificaven 

les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que incloïen les limitacions de 

l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya i de mobilitat dins del territori 

de Catalunya. 

 

Vist el exposat anteriorment, l’Alcalde va emetre el Decret 2021DECR000417 de data 

22/09/2021 de mesures extraordinàries en relació al cànon d’explotació anual del 

contracte de gestió del Refugi els Estudis d’Espinavell derivades del COVID- 19 on 

acordava el següent: 

 

“Primer.- Deduir de l’import anual del cànon d’explotació del contracte de gestió de 

servei públic mitjançant concessió, del refugi els Estudis d’Espinavell el temps durant 

el qual s’hagin aplicat restriccions a la mobilitat a Catalunya (tancaments municipal 

o comarcal), un total de 161 dies, el que suposa un 44,1% del període.  

 
Segon.- Caldrà fer el corresponent acord de NO DISPOSICIÓ de l’aplicació  del 

pressupost de despeses pel mateix import, a fi d’evitar possibles problemes 

d’estabilitat i d’incompliment de la regla de la despesa.   

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la concessionària. 

 

Quart.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, 
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local. 
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Cinquè.- Traslladar el present acord a la Intervenció per tal de que procedeixi a 

efectuar la liquidació del cànon d’explotació corresponent a aquest exercici.” 

 
 

Vist que consta a l’expedient la quantificació que suposa l’aplicació de l’esmentat  

prorrateig, el qual implica una pèrdua d’ingrés en el vigent pressupost de despeses 

per import de 2.646,00€.  

 

Per aquest motiu, per tal de no afectar a l’estabilitat pressupostària i la regla de la 

despesa es considera necessari procedir a l’acord de crèdit no disponible al 

pressupost de despeses pel mateix import que la pèrdua d’ingrés, és a dir, 2.646,00€, 

i es proposa de l’aplicació 2021.1.450.21202 “Despeses manteniment Refugi”. 

 

 

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

 

Art. 33 RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del 

Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 33.3 del Reial decret 500/1990, de 

20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

Primer. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari de l’aplicació 

pressupostària 1.450.21202 “Despeses manteniment Refugi” per import de 

2.646,00€ del pressupost vigent de despeses. 

 

Segon. Comunicar el present acord a Intervenció perquè procedeixi a dur a terme 

les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

8.0.- Precs i preguntes 

 

No n’hi ha. 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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