ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE NOVEMBRE
DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000014
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 de novembre de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:25 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 les següents actes:
ACTA NÚM. 11/2019, de 4 d’octubre de 2019, sessió ordinària.
ACTA NÚM. 12/2019, de 14 d’octubre de 2019, sessió extraordinària.
ACTA NÚM. 13/2019, de 18 d’octubre de 2019, sessió extraordinària.
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. 2019DECR000331 al 2019DECR000386.
El ple en queda assabentat.
C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87 i 647.56.33.21 – www.mollo.cat

3.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del període mig de
pagaments corresponent al 3r trimestre de 2019.
Es fa saber que en data 28 d’octubre de 2019 es va trametre al MINHAP la
informació del PMP del 3r trimestre de 2019 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b)
de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació relativa a la Llei Orgànica 2/2012 de
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb
l’establert a la Disposició transitòria Única del RD 635/2014, de 25 de juliol, per
la que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i procediments de
retenció de recursos dels règims de finançament previstos a la Llei Orgànica
2/2012 de 27 d’abril d’EPSF amb el resultat que es transcriu literal de l’aplicatiu:

Entidad
Molló
PMP
Global

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
2,72
152.372,19
5,71
2.734,04
2,77
152.372,19

2.734,04

Observaciones

2,77

El ple en queda assabentat.
4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l'estat
d'execució del Pressupost 2019 corresponent al 3r trimestre.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així
com la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera,
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques
faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article
16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la
finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri
d’Hisenda i 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,
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corresponent a l’execució del tercer trimestre del pressupost de 2019, el contingut
del qual consta a l’expedient.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les
entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 28 de
d’octubre de 2019.
El ple en queda assabentat.
5.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu
dels serveis del 2018.
Es fa saber que en data 08-11-2019 es va trametre al MINHAP la informació
corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis públics i es dóna compte de
l’informe d’intervenció corresponent a aquest càlcul:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
COST EFECTIU DELS SERVEIS PÚBLICS 2018

Expedient: X2019000642
Vista la obligació d’aquest Ajuntament d’informar el cost efectiu dels serveis públics, relatius
a l’any anterior.
De conformitat amb el decret d’incoació i amb la Disposició Transitòria Única de l’Ordre dels
serveis prestats per les Entitats Locals, s’emet el següent
INFORME:
Primer. La Legislació aplicable ve determinada pels següents articles:
— Articles 25 a 27 i 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
— Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de
càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les Entitats Locals.
— Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació
Autonómica i Local, por la que s’especifiquen els elements inclosos en els
annexes de l’Orde HAP/2075/2014.
— Article 15.2 de l’Orde HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que 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.
— Ordre HAP/419/2014 de 14 de maig per la qual es modifica l’ordre
EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura
pressupostaria de les entitats locals
Segon. L’article 116 ter de la LBRL indica que totes les Entitats Locals calcularan abans del
dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades
de la liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les
entitats vinculades o dependents, corresponent a l’exercici anterior.
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre,
la informació del cost efectiu dels serveis s’haurà de remetre en els Annexes I i II de la
mateixa, distingint la naturalesa del servei:
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1. Els serveis de prestació obligatòria, de conformitat amb els articles 26.1 i 36 de
la Llei 7/1988, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. Els serveis derivats de l’exercici de competències pròpies i delegats citades en els
articles 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Aquesta informació econòmica, s’haurà de completar, de conformitat amb els citats Annexes
I i II de l’Ordre HAP/2075/2014, amb la forma de prestació del servei i les unitats físiques de
referència establertes en la Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local.
Tercer. La informació a prendre pel càlcul del cost efectiu dels serveis, segons l’establert per
l’article 3 de l’Ordre HAP/2075/2014, ha estat el resultat d’agregar els costos reals directes i
indirectes de cada servei.
Així, com despeses directes i en els termes expressats en la menció de l’Ordre, s’han tingut
en compte les obligacions reconegudes netes, incloent les obligacions pendents d’aplicació al
pressupost de la liquidació del pressupost de l’exercici immediatament anterior, respecte dels
serveis prestats per l’Ajuntament; i els comptes anuals, respecte dels serveis prestats per les
entitats vinculades o dependents.
D’acord amb l’article 5 de l’Orde HAP/2075/2014, els costos indirectes, estan formats per les
despeses reconegudes en els grups de programes relatius a l’Administració General de les
polítiques de despesa que s’indiquen en l’Annex I i II de la mencionada Ordre. Aquests s’han
imputat proporcionalment a cada grup de programes o programes segons el volum de
despesa, segons el percentatge d’importància dels costos directes imputats a cada programa.
Per la determinació de la vida útil dels elements de l’immobilitzat material s’ha tingut en
compte els períodes d’amortització màxims establerts en l’Annex de la Resolució de 14 de
desembre de 1999, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que es
regulen determinades operacions comptables a realitzar a final d’exercici.
Els costos directes del Grup de Programes 920 “Administració General” han estat objecte de
prorrateig en funció de l’import de costos directes i indirectes de la resta de grups de
programes o programes, amb excepció dels corresponents a l’Àrea de Despesa 9.
Quart. En els Annexes I i II adjunts, es detalla la relació de serveis de prestació obligatòria
i els derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades, respectivament, durant
l’exercici 2018 d’aquest Ajuntament, en la que s’especifica el cost efectiu de cada un dels
serveis i la forma de prestació del mateixos. En quan a les unitats físiques de referència, s’ha
tingut en compte les que consten en l’informe del tècnic municipal el qual forma part
d’aquest expedient.
Cinquè. L’Orde HAP/2075/2014 estableix en la seva Disposició Transitòria Única que les
Corporacions Locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el cost
efectiu dels serveis públics que prestin, bé directament, bé a través d’entitats i organismes
vinculats o dependents abans de l’1 de novembre.
En compliment als anteriors preceptes, aquesta informació serà tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans electrònics habilitats a l’efecte, i se’n
donarà compte a aquesta Corporació, pel seu coneixement i efectes.

Annexos I i II: imputació de costos:
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COSTOS DIRECTES (CES 2018): CAPÍTOL 2 I 4 I AMORTITZACIONS
6
Org.

1

1

1

Prog.

1532

1532

1531

Econ.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CONSERVACIÓ
21001 REPARACIÓ
PÚBLIQUES

77.488,77

61903 INVERSIÓ VIES PÚBLIQUES.

11.744,26

Total Programa 1532

89.233,03
0

2xxx

161

1

161

CONSERVACIÓ
XARXA
AIGUA
CÀNON
AGENCIA
22501
CATALANA DE L'AIGUA
21300

Total Programa 161

1

163

Total Programa 163

1

164

CONSERVACIÓ
21202 MANTENIMNENT
CEMENTIRI

165

1

165

1.544,45

- €

0

946,99

- €

0

0,00

504,51 €

0

2.124,98

- €

13.389,76

- €

6.425,60

- €

3.507,41

- €

3.391,01
22.093,37
25.484,38

0

0

I
604,66

Total Programa 164

1

782,95 €

0

0

2xxx

Costos Despeses
personal 1.920.2xxx

0
0

2xxx

Despeses indirectes

0
0

Total Programa 160
1

immobilitzat

CAPÍTOL 2

150/151 2xxx

160

2018
77.488,77

Total Programa 150 - 151

1

Amortització

I
VIES

Total Programa 1531

1

Obligacions
reconegudes

CONSERVACIÓ
I
21302 REPARACIÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC
22100 ENLLUMENAT PÚBLIC
CAPÍTOL 2

604,66

16.676,04
19.794,35
36.470,39
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1

1

165

170

62300

MILLORA
ENLLUMENAT
PÚBLIC ESPINAVELL

25.298,98

Total Programa 165

61.769,37

62900 MOBILIARI URBÀ

11.967,13

Total Programa 170

1

171

22709

TREBALLS
ENJARDINAMENT

1

1

1

330

330

340

341

1

341

1

341

1

342

22609

46504

13101

22609

5.948,05

- €

1.560,07 €

11.967,13

- €

9.628,58

Total Programa 171

1

1.264,95 €

DESPESES
FOMENT
CULTURA I JOVENTUT
CAPITOL 2
APORTACIO
JOVENTUT

CCR,

9.628,58

25.635,26

3.807,62
3.807,62

0

6.446,31
6.446,31

PROGRAMES
DE
48005 SUBVENCIONS:
5
ESPORTS DE NEU
PROGRAMES
DE
48006 SUBVENCIONS:
6
ESPORTS INFANTILS
CAPITOL 48

1.220,00

Total Programa 341

7.666,31

Total Programa 342

3.531,57 €

1.200,00

Total Programa 330

22605 DESPESES PISCINES

0

24.435,26

1.200,00

FOMENT I PROMOCIÓ DE
L'ESPORT
CAPITOL 2

- €

24.435,26

ALTRES

LABORAL
EVENTUAL
(SOCORRISTA)
Total Programa 340

0

800,00
420,00

0

1.513,53 €

0

1.513,53 €

5.756,62
5.756,62
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1

4311

22608

TRIA
DE
ESPINAVELL

MULATS

Total Programa 4311

1

1

1

430

432

432

60902

22605

TURISME:
VOLTA
AL
COSTABONA
Total Programa 430
PROMOCIÓ I FOMENT DEL
TURISME
CAPÍTOL 2

AECT
PAIS
D'ART
I
49000 D'HISTORIA VALLS TEC I
TER
ALTRES
Total Programa 432

1

450

1

450

1

450

1

454

1

450

1

450

1

450

1

454

DESPESES MANTENIMENT
REFUGI
MANTENIMENT
21301 MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I ESTRIS
COMBUSTIBLES
I
22103
CARBURANTS
MANTENIMENT
I
21000
CONSERVACIÓ DE CAMINS
Programa 45 - CAPITOL 2
21200

11.623,02
11.623,02

14.950,05

0

2.522,55 €

1.560,07

14.950,05

0

2.245,00
2.245,00

1.034,00
1.034,00
3.279,00

0

5.045,09 €

0

2.522,55 €

4.387,21
9.023,31
3.181,47
16.093,18
32.685,17

61900 CAMÍ DE LA RETIRADA
ALTRES
INVERSIONS
61901 ESPINAVELL: APARCAMENT
I PARC INFANTIL F.2
ADQUISICIÓ
EINES,
62300
MAQUINÀRIA...
MILLORA
I
619
CONDICIONAMENT
DE
CAMINS MUNICIPALS

92.238,30

Programa 45 - CAPITOL 6

219441,59

81.621,67
9.453,59
36.128,03
14.879,09

En quant a les unitats físiques de referència, s’ha tingut en compte les que consten en
l’informe del tècnic municipal el qual forma part d’aquest expedient.”

El ple en queda assabentat.
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6.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 115 a
la 150 de l’any 2019.
Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 115 a la 150,
corresponents a l’any 2019.
El ple en queda assabentat.
7.0.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla de
personal per a l'exercici 2020.
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2020, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en
els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora municipal.
Vist l'Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària del qual es desprèn que la situació és de COMPLIMENT.
Es proposa l’adopció del ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d'execució i la plantilla, i
el resum de la qual per capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES

570.532,73 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

513.032,73 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

134.609,00 €

CAPÍTOL 2: Despeses corrents en béns i serveis

297.283,73 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers

900,00 €
80.240,00 €
57.500,00 €
57.500,00 €
0,00 €
22.500,00 €
0,00 €
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CAPÍTOL 9: Passius Financers

22.500,00 €
TOTAL:

593.032,73 €

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES

593.032,73 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

552.985,97 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

253.216,87 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

16.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos

156.400,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

121.369,10 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

6.000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

40.046,76 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

40.046,76 €

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

TOTAL:

593.032,73 €

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

PLANTILLA DE PERSONAL - 2020

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

1

1

C2

1

1

A

2

2

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- SUBESCALA AUXILIAR
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
- ARQUITECTE
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
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2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

1

1

C2

2
1

2
1

AP
AP

4

4

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

PERSONAL D’OFICIS
- PEO DE MANTENIMENT
- PERSONAL PISCINA
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

TOTAL GENERAL

6

6

Tercer. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació
de reclamacions pels interessats.
Quart. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es
presenti cap reclamació.
Cinquè. Remetre un cop aprovat definitivament, còpia a l'Administració de l'Estat,
així com, a l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.

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.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la modificació dels Estatuts
del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per l’Assemblea en data 26
de setembre de 2019.
Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona en data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 12 d’abril de 2019 estableix la necessitat que els membres
dels Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous
membres.
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2. L’assemblea de data 26 de setembre de 2019, l’Assemblea del Consorci del Ter,
va aprovar l’acceptació de l’Ajuntament de Campllong i Riudellots de la Selva com a
membres de dret del Consorci del Ter, modificant l’article 2 i l’annex dels Estatuts,
així com també la modificació de l’article 27 de dits estatuts, quedant redactats de
la següent forma:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Campllong i
Riudellots de la Selva...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Campllong – Tram 1*; Riudellots de la
Selva – Tram 2*.
Modificació de l’article 27 dels Estatuts, en el sentit següent:
 Supressió del final de l’article on s’estableix “...En el cas dels
Consells Comarcals, aquests no hi aporten cap quantitat i en
formen part amb veu i sense vot”, substituint el mateix pel
següent redactat: “...En el cas dels Consells Comarcals, aquests
gaudiran de veu i vot i realitzaran una aportació que l’Assemblea
fixarà”.
 S’afegiria un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties
fixades en l’annex dels estatuts referents a les aportacions dels
ens consorciats s’incrementaran anualment en funció de la
variació a l’alça de l’IPC de Catalunya que dictamini l’INE o
organisme equivalent que el substitueixi”.

3. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació,
sol·licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres.
Fonaments de dret
I. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats
integrants del sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats
privades pel desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de
l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i següents del citat text legal
regulen el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i
de comptabilitat i control econòmic financer, la creació, la dissolució, la separació i
el contingut dels estatuts.
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.
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IV. 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,
l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 313.2 del ROAS.
V. 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 el Reial Decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments i vist l’informe de secretaria de data
25 de novembre de 2019, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords
adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019 pels quals es va aprovar
la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per
a 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 de la Generalitat de Catalunya.
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)
9.0.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de
l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló.
Vist que per mandat de l’Alcaldia s’ha incoat un expedient que té per finalitat
aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals
per a pastures al municipi de Molló.
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels
comunals per a pastures al municipi de Molló:
-

Modificar l’apartat d) de l’article 5 en relació als beneficiaris dels comunals, que
quedar redactat de la següent manera:
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“d) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de
posseir una antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. A més, les
persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al
municipi. A més, aquestes persones hauran de residir de forma permanent al
municipi.”
-

Modificar l’apartat 4 de l’article 8 en relació a les obligacions dels beneficiaris, que
quedar redactat de la següent manera:
“4. L’Ajuntament determinarà fins a un màxim de 2 dies a l’any, coordinada o no
amb els municipis veïns i limítrofs dels comunals, en què els beneficiaris dels
comunals estaran obligats a arranjar el filat que separa el comunal de Molló d’altres
comunals o bé a tasques de manteniment d’aquest espai. En cas que el beneficiari no
es presenti en les dates assignades, l’Ajuntament li haurà de repercutir en forma de
liquidació la part proporcional del cost en funció de les UBM o bé abonar el cost dels
jornals realitzats. La no presentació o pagament d’aquestes actuacions, comportarà
l’expulsió del ramader del comunal.”

Vist l'Informe de Secretaria de data 26 de novembre de 2019 i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de
l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló d’acord amb la
redacció següent:
-

Modificar l’apartat d) de l’article 5 en relació als beneficiaris dels comunals, que
quedar redactat de la següent manera:
“d) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de
posseir una antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. A més, les
persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al
municipi. A més, aquestes persones hauran de residir de forma permanent al
municipi.”

-

Modificar l’apartat 4 de l’article 8 en relació a les obligacions dels beneficiaris, que
quedar redactat de la següent manera:
“4. L’Ajuntament determinarà fins a un màxim de 2 dies a l’any, coordinada o no
amb els municipis veïns i limítrofs dels comunals, en què els beneficiaris dels
comunals estaran obligats a arranjar el filat que separa el comunal de Molló d’altres
comunals o bé a tasques de manteniment d’aquest espai. En cas que el beneficiari no
es presenti en les dates assignades, l’Ajuntament li haurà de repercutir en forma de
liquidació la part proporcional del cost en funció de les UBM o bé abonar el cost dels
jornals realitzats. La no presentació o pagament d’aquestes actuacions, comportarà
l’expulsió del ramader del comunal.”

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
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Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que
estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament,
adreça https://www.mollo.cat/reglaments.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de
l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
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)
10.0.- Aprovació inicial del Reglament dels pressupostos participatius de
l’Ajuntament de Molló.
Vist que per Provisió d'Alcaldia de data 10 d’octubre de 2019 es va sol·licitar
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per
aprovar el Reglament dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Molló.
Vist l’informe de secretaria de data 11 d’octubre de 2019.
Vist que d’acord amb el certificat de secretaria de 22 de novembre de 2019 l’anunci
amb títol “Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament dels Pressupostos
participatius de l'Ajuntament de Molló” ha estat exposat al tauler d'edictes
electrònic d'aquesta corporació del dia 14/10/2019 al dia 05/11/2019 ambdós
inclosos i no s’ha presentat cap opinió ni suggeriment.
A la vista del resultat de la consulta pública prèvia, elaborat el projecte del
Reglament municipal i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i
49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament dels pressupostos participatius de
l’Ajuntament de Molló en els termes en què figura en l'expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat
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termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel
Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament (adreça https://www.mollo.cat)
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
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)
11.0.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 8 del POUM
de Molló a la zona de Les Planes, Espinavell.
En data 26 de juliol de 2019, per Acord del Ple, va ser aprovada inicialment la
proposta de modificació núm. 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló a
la zona de Les Planes, Espinavell, que va ser sotmesa a informació pública durant el
termini d'un mes mitjançant anunci al Diari El Punt Avui, de 15 d’agost de 2019; al
tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 7/8/2019 al dia 8/10/2019
ambdós inclosos, així com al BOP de Girona núm. 156, de 14 d’agost de 2019.
En aquesta modificació no s’ha sol·licitat cap informe sectorial preceptiu de
conformitat a la legislació vigent ja que es considera que no afecta a cap
administració amb competències sectorials.
Vist que transcorregut el termini d’informació pública el dia 15 d’octubre de 2019,
no s’ha presentat cap al·legació ni suggeriment.
Vist que amb data 17 d’octubre de 2019 la secretària-interventora ha emès
certificat de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública.
Vist quant antecedeix, l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable, essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 25 de novembre de 2019, de
conformitat amb l’establert en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació núm. 8 del POUM de
Molló a la zona de Les Planes, Espinavell, en els termes que consten a la
documentació de l’expedient.
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Segon. Elevar l'expedient diligenciat de modificació núm. 8 del POUM de Molló a la
zona de Les Planes, Espinavell, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona,
amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) i 1 abstenció (Carles Garriga Gardella)
12.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès relativa al suport per
sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
l'adopció de les mesures necessàries tant des del punt de vista econòmic
com tècnic per eradicar la plaga de la papallona del boix.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“El 2014 va arribar a Catalunya una espècie invasora, la papallona del boix,
que està arrasant les boixedes europees. Aquesta plaga té un gran impacte
al medi natural, ja que avança molt ràpidament i els boixos corren el perill
de desaparèixer en pocs anys dels nostres boscos, amb l'impacte
ambiental, paisatgístic i el risc d'incendi forestal que això comporta.
Aquesta papallona utilitza el boix per pondre els ous dels quals surten unes
erugues verdes que s'alimenten de les seves fulles provocant-ne la
defoliació i, en 3 anys d'atacs continuats, la mort del boix. És molt voraç,
té pocs enemics naturals i molt boix al seu abast.
Degut a la preocupació pel ràpid avanç d'aquesta espècie invasora va
néixer al Ripollès fa un parell de mesos l'associació sense ànim de lucre
Salvem el Boix. És una iniciativa ciutadana que té com a objectiu intentar
salvaguardar algunes boixedes de zones del Ripollès, crear xarxes de
voluntaris que en vulguin fer el seguiment, així com tasques de difusió i
divulgació.
Pel que fa al marc legislatiu, està referenciat al Pla d'acció contra la
papallona del boix (Cydalima perspectalis), de la Generalitat de Catalunya,
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el
Departament de Territori i Sostenibilitat 11 abril del 2019.
Aquesta plaga està regulada per la normativa següent:
•Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
•Reial Decret 200/2000, d'11 de febrer pel que s'aprova el Reglament
tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de
reproducció de les plantes ornamentals.
•Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial
d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes
d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i
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comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals
d’interès agrari de Catalunya.
•Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i
propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i
productes vegetals.
D'altra banda, es tracta d'una espècie inclosa a les següents llistes d'alerta
fitosanitària i d’espècies invasores:
•Llistat d'alerta de l'Organització Europea i Mediterrània de Protecció de les
Plantes (EPPO)
•Llistat d’espècies invasores del Centre de Biociència Agrícola Internacional
(CABI)
•Sistema d'informació d’espècies exòtiques de Catalunya (EXOCAT), com a
espècie invasora.
El boix (Buxus sempervirens), és una espècie abundant en molts boscos a
Catalunya i, especialment a la nostra comarca.
La plaga de l'eruga del boix té un gran impacte al medi natural perquè
avança molt ràpidament i els boixos corren el perill de desaparèixer.
D'acord amb l'exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels
membres assistents, adopta els acords següents:
Primer. Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya l'adopció dels recursos
econòmics i tècnics necessaris per eradicar la plaga de la papallona del
boix.
Segon. Comunicar aquest acord als municipis de la comarca del Ripollès."
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, tot
sol·licitant al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya l'adopció dels recursos econòmics i tècnics necessaris per
erradicar la plaga de la papallona del boix.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
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)
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13.0.- Assumptes urgents
No n’hi ha.
14.0.- 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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