Aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Molló, en data de 5 de juliol de
2013.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 5/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 10 de maig de 2013
Inici: 21:00 hores
Acabament: 22:30 hores
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Excusa:

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

Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per les funcions
públiques de Secretaria a l’Ajuntament de Molló.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a
l'efecte de tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Adhesió expressa al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Ripollès i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de l'Ajuntament de Molló
5. Aprovació de l’ordenança reguladora dels serveis funeraris de Molló
6. Aprovació del reglament del refugi “Els Estudis d’Espinavell” i de
l’avantprojecte del servei
7. Aprovació expressa de la compatibilitat per l’exercici d’un segon càrrec
públic a la Universitat de Barcelona
8. Aprovació de la contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals
de l’Ajuntament
9. Assumptes urgents
10. Mocions
11. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcalde president declara oberta la
sessió i es tracten successivament els punts següents:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es proposa al Ple l'aprovació de les actes:
ACTA NÚM. 3/2013, de 15 de març de 2013
ACTA NÚM. 4/2013, de 5 d'abril de 2013
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena
2.CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL
Núm.
Ordre
Ple
1

Data
21/03

2
3

26/03
08/04

4

09/04

5

15/04

6

29/04

Assumpte
Llicència d’aprofitament forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
INE. Revisió del padró a 1 de gener de 2013: 356 habitants
Ajuntament de Setcases. Sol·licitud d’un manifest comú per tal d’oposarse al tancament a l’abril de la temporada d’esquí de Vallter 2000
Departament d’Agricultura acorda la pràctica de l’atermenament de la
forest anomenada Muntanya de Molló, propietat de la Generalitat de
Catalunya
Departament de Salut. Sol·licitud d’autorització administrativa per la
instal·lació d’una farmaciola ha estat admesa a tràmit
Trànsit. Conveni de col·laboració sobre l’assumpció de les facultats
d’instrucció i de sanció per infraccions en vies urbanes

El Ple en queda assabentat
3.DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Núm.
Ordre
Ple
1
2

Data

Assumpte

29/04/2013
23/04/2013

3

22/04/2013

4
5
6
7

18/04/2013
18/04/2013
17/04/2013
09/04/2013

8

16/04/2013

Ricard Morer. Alta impost de circulació.
Jordi Guillaumes Solà. Llicència obres per a la realització de dos
paviments al Passeig Vallespir.
Cristina Pursals Navarro. Llicència per posar terrassa al BarRestaurant l’Enclusa, Plaça Major, 5.
Maria Llongarriu Capallera. Baixa d’ofici del padró d’habitants
Contractació amb caràcter d’urgència del Sr. Cristian Jorge Jürgens
Carol CB. Assabentat ampliació ramadera.
Pere Hubach Vilarrodà. Llicència d’obres per fer reparació de balcó a
Plaça Major, 8.
Jeanine Parramon. Sol·licitud d’aportació de documentació per
connexió a la xarxa d’aigua.
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9

09/04/2013

10

09/04/2013

11

10/04/2013

12

09/04/2013

13
14

28/032013
27/04/2013

15

26/04/2013

16

26/03/2013

17

26/03/2013

18

18/03/2013

19

18/03/2013

20

18/03/2013

21

12/03/2013

22

12/03/2013

23

11/03/2013

24

11/03/2013

25

08/03/2013

26

07/03/2013

27

06/03/2013

28

05/03/2013

Manuel Valcárcel Castillo. Llicència d’obres per canviar rajoles del
bany.
Josep Pastoret Sau. Llicència d’obres per construcció d’un cobert
agrícola.
Raúl Francisco Sanz Martí. Llicència d’obres per l’ampliació de la
cabanya de Can Xec
Josep Ribot Segura. Liquidació per expedició de certificat urbanístic
Certificats de terrenys comunals
Josep Manuel Díez Marieges. Llicència de divisió horitzontal de
Veïnat dels Grells, 2.
Josep Manuel Díez Marieges. Llicència d’obres per a la rehabilitació
parcial de la masia La Bola (Veïnat dels Grells, 2)
Aprovació i efectuació de la convocatòria per a la concessió dels
ajuts per al servei de la llar d’infants 2013.
Jordi Corcoy Torrent. Assabentat de l’ampliació de l’activitat de
fusteria
Josep Xarles Blanch. Llicència d’obres per a la construcció de llar de
foc i xemeneia a Can Bertran.
Gerard Pairó Jorge. Llicència d’obres per la construcció d’una
barraca provisional al patí de la vivenda situada al carrer de Font
Vella, 22.
Rosa Pagès Vallhonesta. Llicència d’obres per l’obertura d’una porta
a la vivenda situada al Veïnat de Ginestosa, 6
Aportació de seixanta euros a l’associació TRADICAT, per els actes
de l’arribada de la Flama del Canigó
Jeanine Parramon. Ampliació llicència de Can Pletis al veïnat dels
Grells, 1
Ramon Parramon Ros. Llicència d’obres per a la construcció de
dipòsit de biomassa a Can Pletis, al veïnat dels Grells, 1.
Retorn aval per les obres de Jardipark SL, al carrer Guardiola, 20.
Francesca Vilarrodà Birosta. Liquidació de la taxa d’ocupació de via
pública per posar terrassa a Plaça Major, 6.
Liquidació taxa per expedició de document administratiu, certificat
d’antiguitat de l’habitatge situat al C/ de Solà Morales, 16
Gemma Madeo Vila. Liquidació de la taxa d’ocupació de la via
pública per posar terrassa a Plaça Major, 10.
Maria Torrent Molas. Assabentat activitat ramadera no sotmesa al
règim d’intervenció integral de l’Administració

El Ple en queda assabentat
4. ADHESIÓ EXPRESSA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI LOCALRET PER A
LA
CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA
DE
SERVEIS
DE
TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES) DE L'AJUNTAMENT DE
MOLLÓ.
Vist que aquest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci
LOCALRET, té aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord marc per
l'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions agrupats en els
següents LOTS:
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LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i el
Consell Comarcal varen signar un conveni de col·laboració en virtut del qual
s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació centralitzada
mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda de serveis de
telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú
tant d’estalvi econòmic com de procediments de contractació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Adherir-se de forma expressa al conveni de col·laboració abans
esmentat i a la possibilitat que d’ell se’n desprèn de participar en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) que, en vers a l'acord marc d'homologació de diversos els serveis de
telecomunicacions dugui a terme el Consorci Localret de forma agrupada amb
la coordinació dels Consell Comarcals del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa,
Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva.
Segon. Acceptar el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit
entre el Consorci Localret i el Consell Comarcal del Ripollès, i s’obliga a
complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa la present
adhesió. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions d’aquest conveni
s’entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar
l’adhesió dins del 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquelles.
Tercer. L’Ajuntament encomana la gestió de la contractació d’aquests serveis
de telecomunicacions (veu, mòbils i dades) i per la qual cosa S’OBLIGA a:
1. Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al Consell
Comarcal per a dur a terme els processos de contractació centralitzada
que es derivin d’aquest conveni.
2. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o
encàrrecs que hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre
el document comptable A, o certificat d’existència de crèdit adequat i
suficient el qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita.
3. Assumir el compromís de consignació pressupostària suficient i adequada
per als exercicis futurs 2014/2015.
4. Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D
abans que LOCALRET dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de
remetre al Consell Comarcal per tal que el pugui lliurà a LOCALRET.
5. L’ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que
exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel
seguiment del contracte i, per tant, serà el seu únic interlocutor entre
l’ajuntament i aquest Consell.
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6. Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació
com durant l’inici de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests
sistemes de contractació centralitzada hauran de ser canalitzats a través
del respectiu Consell Comarcal.
7. Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb
l’adjudicatari del contracte per al compliment del contracte, seran resolts
per cadascun dels ajuntaments afectats, que es subrogaren en la posició
de LOCALRET com administració contractant.
Quart. Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista
destinar en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions –
veu, mòbil i dades- que dugui a terme LOCALRET és de veu 5.000,00 euros,
IVA inclòs, la qual anirà en càrrec de la partida 2013.1.920.22200
COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES del pressupost municipal.
Cinquè. Facultar a l'alcalde tant àmpliament com sigui menester per a signar
tots els documents i realitzar totes les gestions necessàries per a dur a terme
aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que
de fet i dret integren la corporació
5. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA
FUNERARIS DE MOLLÓ

REGULADORA

DELS

SERVEIS

Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 30-04-2013 es sol·licità
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora del cementiri municipal.
Considerant l’esmentat informe emès en data 7-5-2013 i vist l’avantprojecte
elaborat per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la mateixa
data;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 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 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora
funeraris de Molló en els termes en que figura en l’expedient.

dels

serveis

2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns
o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança,
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
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un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari
per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que
de fet i dret integren la corporació
6. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REFUGI
D’ESPINAVELL” I DE L’AVANTPROJECTE DEL SERVEI

“ELS

ESTUDIS

Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 30-04-2013 es sol·licità
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per aprovar l’Ordenança municipal reguladora del servei de refugi municipal
“Els Estudis” d’Espinavell.
Considerant l’esmentat informe emès en data 7-5-2013 i vist l’avantprojecte
elaborat per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la mateixa
data;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 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 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el reglament de servei regulador del refugi municipal
“Els Estudis d’Espinavell” ubicat a Espinavell, terme municipal de Molló, així
com l’avantprojecte de gestió en els termes en que consten a l’expedient.
2. Declarar la prestació del servei com a pròpia de l’Ajuntament de Molló i
assumir les facultats de gestió pública.
3. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns
o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança,
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 taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
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reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari
per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que
de fet i dret integren la corporació
7. APROVACIÓ EXPRESSA DE LA COMPATIBILITAT PER L’EXERCICI
D’UN SEGON CÀRREC PÚBLIC A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
El Sr. Josep Coma i Guitart va prendre possessió com alcalde president de
l’Ajuntament en data 16-6-2011.
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas preveu al seu article 5:
1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos
siguientes: b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen
en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
Tanmateix al seu article 4 preveu que
“Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de
esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente
como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a
la de tiempo parcial y con duración determinada”.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la
retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las
dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No
obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la
situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen
fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún
caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La
Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación
local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse
recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que
perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas
Consta la dedicació parcial de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Molló del Sr.
Josep Coma i Guitart.
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Consta la dedicació parcial del Sr. Josep Coma i Guitart a la Universitat de
Barcelona.
Per Provisió de l’Alcaldia es sol·licità informe a la Secretaria de la corporació
sobre la compatibilitat de l’exercici d’un segon lloc de treball a l’Administració
Pública que va ser favorable.
Amb data 7-05-2013, es formulà informe de la
Ajuntament on es desenvolupa l’activitat principal
compatibilitat sol·licitada.

Secretaria d’aquest
en relació amb la

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de Secretaria
resulta que l’activitat és legalment compatible per la qual cosa no és
necessària la declaració de compatibilitat:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Reconèixer expressament la compatibilitat, expressament i legalment
prevista, al Sr. Josep Coma i Guitart com alcalde president de l’Ajuntament
de Molló en règim de dedicació parcial de 2/3 de jornada, amb l’exercici de
l’activitat de professor de la Universitat de Barcelona amb dedicació parcial,
per entendre que es tracta d’una activitat expressament prevista per la Llei
d’incompatibilitats i que no s’impedeix o menyscaba l’estricte compliment
dels seus deures i no es compromet la seva imparcialitat i independència.
2. Trametre aquest acord a la Universitat de Barcelona per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat dels cinc membres assistents dels set
que de fet i dret integren la corporació, amb l’abstenció de l’alcalde afectat.
8. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS DE L’AJUNTAMENT
Vista la proposta de la Fundació Privada Risclab per a la prevenció de Riscos
laboral.
Vista la obligatorietat de tenir concertat un servei de prevenció de riscos
laborals, de conformitat a la Llei 31/1995, LPRL.
Vista la regulació de la contractació pública pública pel Real Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, següent:
De conformitat amb l'article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
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els contractes de serveis d’Assegurances tenen la consideració de contractes
privats.
Mitjançant el contracte d’assegurança l'Assegurador s'obliga, mitjançant el
cobrament d'una cosina i per al cas que es produeixi l'esdeveniment el risc
del qual és objecte de cobertura a indemnitzar, dins dels límits pactats, el
dany produït a l'assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres
prestacions convingudes.
La Legislació aplicable és la següent:
Els articles 20, 22, 53,109 y 110, 138 i següents, 154, 156,169 a 178 i la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles
vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009).
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar el servei de prevenció de riscos laborals a la Fundació Privada
Risclab amb CIF G64928724, per a la prevenció de riscos laborals de
l’Ajuntament de Molló, amb data d’efectes 25-04-2013 pel termini d’un any
prorrogable.
2. Aprovar el contracte del servei de prevenció de conformitat als articles 20 i
31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, LPRL.
3. Facultar l’Alcaldia per a la signatura del contracte i per a l’adopció dels
acords que siguin necessaris per l’execució d’aquest acord.
4. Notificar aquest acord a l’adjudicatària per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que
de fet i dret integren la corporació
9. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
10. MOCIONS
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10.1 MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA.
Vista la següent moció de l’Associació de Municipis per la Independència;
“...”
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada
de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja
sigui pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de
continuar donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns
imposen per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per
al normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant
els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de
nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica
global i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar
endavant ja que el coneixement, la industria, la tecnologia i la
internacionalització de les nostres empreses són garantia per assegurar el
camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es veu la
llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea
General celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es
mostrava el compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament català
però també on es demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per
part de totes els membres de l’Associació.
En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya
demanem que els municipis catalans prenguin els següents
ACORDS:
1. Manifestar la voluntat del municipi de Molló d’exercir la seva sobirania fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de
l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya,
en els propers mesos.
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent;
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1. Donar-hi suport en tots els seus termes.
2. Comunicar-ho a l’Associació de Municipis per la Independència per a la seva
deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que
de fet i dret integren la corporació
12. Precs i preguntes
En nom del consistori de l’Ajuntament de Molló, l’alcalde president vol que
consti en acta el seu agraïment per la dedicació del Sr. Manel Vàzquez Díaz
com interventor de l’Ajuntament durant aquests quatre anys. Li desitgen
molta sort i molts encerts en la seva etapa professional com a interventor de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde
president de la corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, al lloc, data i hora,
dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Signature Not
Verified
Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Josep
Coma Guitart
Data :2013.07.08
18:02:08 CEST
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