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Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Molló, 
en data de 4 de setembre de 2015. 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 9 

Caràcter: ordinari 
Dia: 3 de juliol de 2015 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:15 
Lloc: Sala de Plens 
 

ASSISTENTS: 

Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Pere Suñer i Vilanova 

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sra. Mireia Solé i Hernández 
Sr. Jordi Aspar i Bas 

Sra. Carme Serra Casamitjasa 
Excusa:  CAP 
 
Assisteix la Sra. Sandra Porcel Cano comissionada per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” com a interventora. 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 

Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques 
necessàries de Secretaria, 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 convocada en legal forma a l'efecte 

de tractar els punts inclosos al següent: 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Correspondència 

3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades 
5. Donar compte de l’aprovació i constitució de l’Agrupament Europeu de 

Cooperació Territorial del País d’Art i Història Transfronterer de les valls 
catalanes del Tec i del Ter 

6. Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis 
forestals de Molló segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, 
modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic 

7. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2016 
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per a 

la contribució al cofinançament del Servei de Joventut 

9. Aprovació inicial de la modificació número 1 del nomenclàtor municipal  
10.  Aprovació d’un Pla Econòmic financer a un 1 any 
11.  Assumptes urgents 
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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 anteri 
Per unanimitat s’aproven les actes següents: 

- Acta núm. 6, de 13 de juny de 2015, de constitució del nou Ajuntament.  
- Acta núm. 7, de 13 de juny de 2015, extraordinària i urgent. 

- Acta núm. 8, de 19 de juny de 2015, Ple d’organització i cartipàs.  

 
2. Correspondència 
 
Data Resum 

26/05/2015 Departament de Salut, Direcció General d’Ordenació i regulació 

Sanitàries. Resolució per la qual s’autoritza el canvi de titularitat de la 
farmaciola de Molló a favor de Farmàcia T. Traveria de Sant Pau de 
Segúries. 

04/06/2015 Subdelegació del Govern a Girona. Comprovació de les mugues 
frontereres del terme municipal de Molló el 10 de juliol de 2015. 

23/06/2015 Departament de Governació. Informació de jornades per càrrecs 
electes els propers 13 i 14 de juliol a Barcelona. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 

 
Nú
m. 

Ple 

Data Matèria 

1 19/05/15 Admesos i exclosos definitiu per ocupar la plaça de personal 
laboral temporal a la piscina municipal de Molló any 2015. 

2 22/05/15 Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Molló i la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon i pagament de Bestreta 

per XVI Festival de Música de la Vall de Camprodon. 
3 25/05/15 Comunicació de circulació d’Agrupament Escolta pel terme 

municipal de Molló. 
4 26/05/15 Contracte menor obres d’elaboració i instal·lació de la 

senyalització turística i cultural de Molló. Fase 2: senyalització del 
Camí de la Retirada i Memòria Històrica. 

5 26/05/15 Baixa rebut d’escombraries i canvi de tarifa. 

6 29/05/15 Indemnització als regidors per a les assistències als plens 
ordinaris de gener a maig de 2015. 

7 29/05/15 Assabentat d’un projecte d’instal·lació d’un Parc d’Aventures a 
Molló. 

8 01/06/15 Aportació de 100 euros a la Unió Esportiva Camprodon per 
organització XII Torneig de futbol base Germans Vila Riera. 

9 01/06/15 Subvenció de Pla d’Inversions Sostenibles 2015 de la Diputació de 

Girona. 
10 03/06/15 Contractació de personal laboral temporal responsable de la 

piscina. 
11 03/06/15 Autorització d’ús de la sala Polivalent el 2 de juliol. 
12 03/06/15 Autorització d’ús de la sala Polivalent el 29 de juny.  
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13 08/06/15 Comunicació de canvi de titularitat d’explotació ramadera no 
sotmesa al règim d’intervenció integral de l’administració 
ambiental de Can Pastoret. 

14 08/06/15 Atorgament de llicència d’obres menors a la Ctra. de França, 3, al 
veïnat de Can Solà. 

15 08/06/15 Alta d’una activitat de ramaderia no sotmesa al règim 
d’intervenció integral de l’administració ambiental de Can Guerris.  

16 10/06/15 Atorgament llicències d’aprofitament de pastures comunals 2015 
(dotze decrets)- 

17 22/06/15 D’autorització d’ús de Sala Polivalent pel dia 5 de juliol  

18 23/06/15 Liquidació ús sala Polivalent el dia 8 de juny. 
19 15/06/15 De nomenament dels clavaris de la corporació. 
20 25/06/15 De nomenament del primer tinent d’alcalde. 
21 25/06/15 Assabentat de circulació motoritzada 4X4 per camí rural 

d'Espinavell el 29 d'agost. 
22 29/06/15 Sol·licitud de subvenció de concessió directa per la Tria de Mulats 

a la Diputació de Girona 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades 
 
Es dóna compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió 

plenària: 
 
- Relacions de la 9 a la 13 de 2015. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
5. Donar compte de l’aprovació i constitució de l’Agrupament Europeu de 

Cooperació Territorial del País d’Art i Història Transfronterer de les va lls 
catalanes del Tec i del Ter 
 
L’alcalde explica la creació de l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial del País 
d’Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter que va tenir lloc 
a Montpeller per acord del Prefecte de la Regió Llenguadoc-Rosselló. 

La seva seu és a Prats a Molló-La Presta.  
 
El Ple en queda assabentat. 
 
6. Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció 
d’incendis forestals de Molló segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestal, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves 
obligacions per als ajuntaments. 
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La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 

edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La 
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions 
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de 
distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja 
que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 

La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 

delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els 
subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de 
protecció. 
 
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de 

municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació 
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals. 
 
Vist el “Plànol de delimitació de Molló que ha realitzat el Consell Comarcal del Ripollès 

a petició de la Diputació de Girona; 
 
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003: 

 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. 
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un 

cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar inicialment el plànol de delimitació de Molló, segons el que estableix la 
Llei 5/2003. 

 
2. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.  
 
3. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors 

grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs 
propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i 
manteniment de les franges de protecció de que es beneficien. 
 
4. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del 
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.  
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5. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s ’estableix sobre els 
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de 
protecció. 

 
6. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbaníst ica municipal i que les noves 
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han 
d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la 
Llei 5/2003. 

 

7. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja 
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant 
projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.  
 
8. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal 
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.  

 
9. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.  
 
10. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  
 
11. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.  

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

7. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2016  
 
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 

 
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a 
proposta dels municipis respectius. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de 
la jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple és l’òrgan competent per 

adoptar aquest acord.  
 
Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap 
dels festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC 
núm. 5876, d’11 de maig de 2011. 
 
Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon 

diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa 
Major de Santa Cecília (22 de novembre).  
 
Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Deu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de Sant 
Eduard (13 d’octubre). 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
1. Escollir els dies 11 de juliol i 21 de novembre de 2016 com a festes locals pel nucli 
de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre de 2016 pel nucli d’Espinavell.  
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2. Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes 
oportuns. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la contribució al cofinançament del Servei de Joventut 
 

Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 

de Molló  per a la contribució al cofinançament del servei de joventut  
 
Vist que en data 23 de juliol de 2014 es va subscriure el Contracte programa 2014-
2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Ripollès en matèria de polítiques 
de joventut què preveu l'aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya 
delegades als ens locals: 
 
- Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de joventut.  

 
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

- Fitxa 32. Servei de suport a les oficines joves. 
- Fitxa 33. Servei de Tècnics Compartits per al desenvolupament del projecte 
“Territori” que dóna suport directe als plans locals de joventut.  

- Fitxa 34. Programa d’activitats de desenvolupament dels projectes per a joves dels 
plans comarcals de joventut. 

 
Vist que el Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de 

joventut que dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament 
i execució dels projectes i programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics 
compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès.  
 
Vist que el Consell Comarcal, per a la consecució dels objectius fixats al Contracte 
programa, considera imprescindible que el servei de joventut es consolidi a nivell 

comarcal com un servei prioritari i, a tal efecte, seria convenient que els ajuntaments 
col·laboressin econòmicament en el cofinançament d’aquest servei.   
 
Atès que l’objecte del conveni és la concreció de la col·laboració de l’Ajuntament de 
Molló amb el finançament del servei de Joventut que presta el Consell Comarcal del 
Ripollès.   
 

Vist que l’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 
tres-cents euros (300 €), en concepte de contribució al cofinançament del servei de 
Joventut comarcal i a la consolidació dels serveis i programes de joventut al Ripollès.  
L’Ajuntament de Molló  ha de fer efectiu aquest import abans del dia 31 de desembre 
de 2015. 
 
Vist que  la vigència d’aquest conveni es retrotrauen el dia 1 de gener de 2015, fins 

el dia 31 de desembre de 2015. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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1. Aprovar el conveni en tots els seus termes. 
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni. 

3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda 
constància. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
9. Aprovació inicial de la modificació número 1 del nomenclàtor municipal 

 
L’Ajuntament de Molló considera necessari dur a terme l’actualització de la numeració dels 

habitatges de les vies públiques per la detecció de diversos errors o omissions. 

 

Vista la provisió emesa per l’Alcaldia amb data 29-06-2015, pel qual s’inicia el procediment 

amb la finalitat d’aprovar l’expedient del nomenclàtor oficial del poble de Molló. 

 

Atès que en data 30-06-2015, Secretaria va emetre informe en relació amb la Legislació 

aplicable i el procediment a seguir: 

 

L’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol relatiu a 

la comprovació i control de padró municipal, disposa que:  

 

«Els Ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques i 

la numeració dels edificis, i n’informaran a totes les Administracions Públiques interessades. 

També han de mantenir la cartografia corresponent o, si no n’hi ha, referència precisa de les 

adreces postals». 

 

Amb això es té en compte la importància que la nomenclatura i retolació de les vies 

públiques i la numeració d’edificis té per al padró municipal de veïns, i per tant, per a la 

formació del cens electoral. A més, dóna seguretat i agilitat en la localització d’immobles en 

el terme municipal, el que serveix per a múltiples actes de la vida ciutadana (prestació de 

serveis, tràfic jurídic d’immobles, etc.). 

 

La Legislació aplicable és la següent: 

 

— L’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

— La Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions tècniques sobre 

la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants. 

 

Atès que un cop finalitzat l’expedient  es procedirà a la notificació de l’Acord a les 

Administracions interessades i a la resta d’Entitats afectades. En particular, serà necessari 

comunicar la nominació o renominació del carrer a la Delegació Provincial d’Estadística, al 

Cadastre, al Registre de la Propietat i a Correus. 

 

Vista la documentació tècnica que consta a l’expedient. 

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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1. Aprovar l’expedient d’actualització del nomenclàtor oficial i la numeració de les vies i 

habitatges disseminats del poble de Molló tal i com hi consten a l’expedient elaborat per 

l’Ajuntament, i que en resum és: 

a) Per omissió, es donen d'alta les finques: 

Carretera de França, 3F – Veïnat de Can Solà 

Carretera de França, 3G– Veïnat de Can Solà 

Carretera de França, 13D – Veïnat del Riberal 

 

b) Es dóna de baixa la finca Carrer d'Avall 7 d'Espinavell ja que existeixen en aquesta finca 3 

apartaments amb divisió horitzontal, i es donen d'alta les següents finques: 

Carrer d'Avall, 7A – Espinavell 

Carrer d'Avall, 7B – Espinavell 

Carrer d'Avall, 7C – Espinavell 

 

c) Es renumera el Carrer del Canigó, per omissió de dues parcel·les no urbanitzades, que 

queda de la següent manera (entrada del carrer fins al final, únic sentit): 

Carrer del Canigó, 1 – Veïnat de Favars (solar, sense edificar) 

Carrer del Canigó, 2 – Veïnat de Favars (solar, sense edificar) 

Carrer del Canigó, 3 – Veïnat de Favars 

Carrer del Canigó, 4 – Veïnat de Favars 

Carrer del Canigó, 5 – Veïnat de Favars 

Carrer del Canigó, 6 – Veïnat de Favars 

 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública, al BOP de Girona, pàgina Web municipal i 

tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que tothom 

pugui consultar-ho i presentar al·legacions i suggeriments que consideri pertinents. En cas 

que no es presentin al·legacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou 

acord. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
10. Aprovació d’un Pla Econòmic financer a un 1 any 

 
Vist l’informe d’Intervenció de 19-05-2015 sobre avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2014. 
 
Atès que aquest informe posa de manifest que s’incompleix la regla de despesa, i que 

és necessari, d’acord als articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) la formulació d’un Pla Econòmic i 
Financer que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, i que aquest es 
presenti al Ple en el termini d’un mes des de la constatació de l’incompliment i que 
aquest sigui aprovat pel plenari de la corporació en el termini màxim de dos mesos 
des de la seva presentació. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de 22-05-2015 d’incoació de l’expedient d’aprovació d’un pla 

econòmic financer. 
 

http://www.mollo.cat/
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Vist el pla econòmic financer elaborat, i el model PR1.2 que conté les previsions per 
als exercicis 2015 i 2016, segons el qual l’Ajuntament de Molló assoliria el 
compliment de l’estabilitat i la regla de despesa per l’exercici de 2016.  

 
Resultant que el pla econòmic financer proposat és conforme al que estableixen els 
article 21 i 23 de la LOEPSF en relació a l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la LOEPSF. 
 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
1. Quedar assabentat del resultat de l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de l’objectiu de deute públic i de la regla de despesa efectuat per 
l’informe de la interventora de 19-05-2015. 
 
2. Aprovar el pla econòmic financer de l’Ajuntament de Molló en els termes que 

consten a l’annex i que es considera part integrant d’aquest acord.  
 
3. Trametre el pla econòmic financer aprovat a l’òrgan competent de tutela financera 
de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement) responsable 
de la seva aprovació, seguiment i de les trameses al MINHAP del Pla i dels 
seguiments. 
 

La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
11. Assumptes urgents 

 
No n’hi ha. 
 
 

12. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i 

data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu 
vistiplau 
 
L’alcalde, El secretari, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Josep Coma Guitart Josep Ruiz i Muñoz  
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