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Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Molló, en data de 2 de setembre de
2016.

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 5
Caràcter: ordinari
Dia: 1 de juliol de 2016
Inici: 21:00
Acabament: 22:15
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

Excusa:

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

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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Correspondència.
Donar compte del Decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Donar conformitat al Text Refós de la modificació número 4 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Molló.
Aprovació dels festius locals pel 2017.
Modificació del reglament de la Piscina municipal de Molló.
Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Molló i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès per al desenvolupament de l’Agència de l’Energia
del Ripollès i la gestió energètica a la comarca del Ripollès.
Aprovació de la denúncia del conveni d'assistència tècnica amb el Consell Comarcal

del Ripollès per a la prestació del servei tècnic d’arquitecte.
10. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal.
11. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats:
11.1. Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobres energètica.
11.2. Moció per declarar el municipi de Molló respectuós amb la diversitat
afectiva i sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i
contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o
identitat sexual.
12. Assumptes urgents:
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12.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i l’Ajuntament de Molló per a la realització del XVII Festival de Música
de la Vall de Camprodon.
13. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa al Ple l’aprovació de les actes següents:
- Acta núm. 3, ordinària de 6 de maig de 2016.
- Acta núm. 4, extraordinària de 30 de maig de 2016, sorteig de la Mesa d’Eleccions
Generals.
La proposta s’aprova per unanimitat.
2. CORRESPONDÈNCIA.
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple següent:
Data
03/06/2016
08/06/2016
10/05/2016

Resum
Augment de les compensacions al personal que desenvolupa serveis de justícia
de pau.
Aprovació definitiva per part de la Comissió de Delimitació Territorial del mapa
municipal de Molló a escala 1:5000.
Carta de revisió de la frontera francoespanyola 2016 d’acord al Tractat de
Baiona.

El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia des de l'últim Ple següents:
Núm.
Ple

Data

Assumpte

1
2

04/04/2016
05/05/2016

3

05/05/2016

4

06/05/2016

5

06/05/2016

6

06/05/2016

7

06/05/2016

De devolució d’ingressos indeguts.
De retorn de fiança de gestió de residus, en relació a l’atorgament
de llicència d’obres al C/ Mossèn Joan Giramé, 2.
Comunicació d’obertura d’una activitat de ramaderia no sotmesa al
règim d’intervenció integral de l’administració ambiental a finca La
Ginestera.
D’atorgament de llicència d’obres al carrer de Serra Cavallera, 1,
per instal·lació de drenatge.
D’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística a Font
Vella, 7.
D’atorgament de llicència d’obres al carrer Mn. Joan Giramé, 16,
per fer escala exterior i vorera.
Declaració de la caducitat de llicència d’obres per a la realització
d’obertures en façana al carrer de l’Església, 3-5.
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8
9
10

09/05/2016
09/05/2016
10/05/2016

11

11/05/2016

12

12/05/2016

13

13/05/2016

14

13/05/2016

15

13/05/2016

16

23/05/2016

17

23/05/2016

18

23/05/2016

19
20
21

24/05/2016
26/05/2016
26/05/2016

22

26/05/2016

23

26/05/2016

24

27/05/2016

25

30/05/2016

26

30/05/2016

27

30/05/2016

28

31/05/2016

29

03/06/2016

30

03/06/2016

31

03/06/2016

32

03/06/2016

33

03/06/2016

34

03/06/2016

35
36
37
38

03/06/2016
07/06/2016
09/06/2016
10/06/2016

39
40
41

10/06/2016
10/06/2016
13/06/2016

D’incoació d’expedient de generació de crèdits.
De regularització del compte extrapressupostari 555 (40001)
D’autorització d’ús del Centre Social Migjorn per dinar alumnes de
quart de primària de l’Escola Dr. Robert de Camprodon.
D’autorització d’ús de la Sala Polivalent per dinar alumnes
d’Educació Infantil de l’Institut Escola de St. Joan de les Abadesses.
D’aprovació i pagament de les quotes 2011 i 2015 del Consorci
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.
De suspensió de la tramitació de llicència d’obres al c/ d’Enllà, 3
d’Espinavell per requeriment de documentació.
De contracte menor per a la reforma del drenatge de la platja de la
piscina municipal.
De retorn de fiança de gestió de residus, en relació a l’atorgament
d llicència d’obres al Mas Esteve del veïnat de Ginestosa.
D’autorització d’ús d’uns terrenys municipals per a la realització
d’uns jocs solidaris per recollir fons per a “pas a pas amb el càncer
de mama” de l’associació Annapurna.
De retorn de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per
caducitat de la llicència d’obres no executada al c/ de l’Església 3-5.
D’admesos i exclosos provisional per ocupar la plaça de personal
laboral temporal a la piscina municipal
D’autorització d’ús de la Sala Polivalent per fer classes de ioga.
D’exempció IVTM per discapacitat.
De nomenament del tribunal del procés de selecció del personal de
la piscina municipal , any 2016
D’admesos i exclosos definitiu per ocupar la plaça de personal
laboral temporal a la piscina municipal de Molló. Any 2016
Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de
la taxa.
D’acceptació de la renúncia del dret a l’ús del nínxol 150 del
cementiri municipal.
Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de
la taxa.
De retorn de l’aval i de fiança de gestió de residus en relació a
l’atorgament de llicència d’obres a la carretera de França, 1.
D’admesos i exclosos definitiu pe ocupar la plaça de personal
laboral temporal a la piscina municipal.
D’incoació pel canvi de titularitat sobre el dret d’ús d’un nínxol del
cementiri municipal.
De retorn de l’aval dipositat en garantia de les obres de reforma i
ampliació de l’edifici de vestidors de la piscina municipal.
D’atorgament de llicència d’obres al carrer d’enllà, 3 d’Espinavell,
per obres diverses de rehabilitació d’un habitatge.
De legalització i atorgament de llicència d’obres al carrer de Mossèn
Joan Giramé, 15, per construcció d’una caseta de fusta.
D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Ginestosa, 16, per
tapar dues finestres.
D’atorgament de llicència d’obres al carrer d’Enllà, 11, d’Espinavell
per substitució d’esgraonament exterior i rejuntat de façana.
D’atorgament de llicència d’obres al carrer de Sant Sebastià, 9 per
pintar façana i reparacions fusteria.
De fraccionament de rebuts pendents.
D’expedició de certificat de secretaria.
De concessió d’ajudes pel servei de llar d’infants, anualitat 2016.
D’aprovació inicial de la modificació puntual número 1 del Pla
Parcial de Can Gassiot II.
De requeriment de documentació sobre un expedient urbanístic
Sobre expedient de disciplina urbanística, al veïnat de Fabert, 15.
D’aprovació de l’aportació econòmica de la Mancomunitat de la Vall
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42

13/06/2016

43

13/06/2016

44

13/06/2016

45

13/06/2016

46

13/06/2016

47

13/06/2016

48

13/06/2016

49

13/06/2016

50

13/06/2016

51

13/06/2016

52

13/06/2016

53

13/06/2016

54

13/06/2016

55

13/06/2016

56

13/06/2016

57

13/06/2016

58

14/06/2016

59
60
61

14/06/2016
14/06/2016
15/06/2016

62

16/06/2016

63
64

17/06/2016
20/06/2016

65

20/06/2016

66

20/06/2016

67

27/06/2016

68
69

27/06/2016
27/06/2016

de Camprodon per a la participació en el mercat d’Escapades 2016
De contractació de personal laboral temporal responsable de la
piscina anualitat 2016.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a FHR.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a JBF.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a MTBV.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a ECCB.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a RAP.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a CGG.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a LLC.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a JBP.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a ICA.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a AFP.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a JMB.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a JUV.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a JCF.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a MTM.
Decret d’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en
terrenys comunals del municipi de Molló a MTS
D’atorgament de llicència per l’ocupació del domini públic local amb
taules i cadires a la plaça Major, 6.
D’aprovació d’expedient de generació de crèdits (MP 3/2016).
D’aprovació d’expedient de generació de crèdits (MP4/2016).
D’aprovació de la taxa per a la utilització privativa o per a
l’aprofitament especial del domini públic local d’una parada a coll
d’Ares el 23 de juny de 2016.
D’autorització de pas de la pedalada la Tria Bike 2016 organitzada
per l’associació Esportiva Batec Garrotxí pel terme municipal de
Molló el 25 de setembre de 2016.
Designació de les secretàries accidentals de la Corporació.
D’autorització de pas de la cursa BTT Pirineus MTB Race Vall de
Camprodon els dies 1, 2 i 3 de juliol que passarà per diversos
camins municipals.
D’ajuda econòmica de la cursa BTT Pirineus MTB Race Vall de
Camprodon els dies 1, 2 i 3 de juliol que passarà per Molló.
D’aprovació de les indemnitzacions als regidors per assistència als
plens ordinaris de gener a juny de 2016.
D’incoació de la modificació 5/2016 mitjançant transferències entre
aplicacions pressupostàries del Pressupost de 2016.
De creació de noves partides pressupostàries al Pressupost 2016.
D’aprovació de la modificació 5/2016 mitjançant transferències
entre aplicacions pressupostàries del Pressupost de 2016.

El Ple en queda assabentat.
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4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES.
Es dóna compte de les relacions de factures de la 10 a la 14 del 2016 aprovades des
de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.

5. DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 4 DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLÓ.
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió de 13 de març de 2015, va aprovar
inicialment la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, amb les modificacions
següents:
1. Millorar la vialitat del municipi per tal de disminuir el trànsit del centre de la població tot
possibilitant un accés als nous sectors de creixement residencial amb una nova vialitat
interna del PAU1.
2. Ampliar el límit de l’àmbit del PAU 1 per la part Est fins al vial d’accés a la zona Esportiva
Municipal – passatge del Serrat i ordenar l’edificació en aquesta ampliació.
3. Reordenar l’edificació tot definint els gàlibs de les noves edificacions.
4. Possibilitat la construcció de l’aparcament de vehicles al subsector 2.
5. Ajustar l’ample del carrer de Les Marrades a la realitat preexistent i permetre l’accés de
vehicles a un dels solar.
6. Modificar el sistema d’actuació a Cooperació.
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un
període d’un mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués consultar la
documentació, i presentar al·legacions o suggeriments que es consideressin oportuns
aportar.
En van publicar anuncis al BOP de Girona núm. 61, de 30 de març de 2015, i al Diari
de Girona el dia 25 de març de 2015. També es va publicar a la Web municipal i a
l’eTAULER (tauler d’edictes de la corporació).
Es van demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació
vigent per afectar a l’administració amb competències sectorials de l’Agència
Catalana de l’Aigua en data 17-03-2015, que s’ha emès en sentit favorable.
TERCER. Es van presentar dues al·legacions durant el mes d’informació pública que
es van resoldre amb l’aprovació provisionalment pel Ple de 6-11-2015 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.
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QUART. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 2-02-2016, Exp.
2015/56733 G, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació número 4
del POUM de Molló, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un
text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, es compleixin les prescripcions que
són de veure a l’acord;
L’equip tècnic redactor municipal ha elaborat el text refós requerit per la CTU de
Girona i de conformitat als seus condicionants.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha modificat el seu informe inicial i n’ha emès un altre
de favorable a la modificació en data 16 de juny de 2016.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Verificar el text refós elaborat per l’equip tècnic redactor de conformitat a l’acord
de la CTU de Girona referent a la proposta de modificació puntual núm. 4 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la
documentació de l’expedient.
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar
cap tipus de recurs.
3. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 4 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre
la seva aprovació definitiva, per via telemàtica.
4. Facultar Secretaria per a la tramitació telemàtica corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat.

6. APROVACIÓ DELS FESTIUS LOCALS PEL 2017.
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).
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Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu 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 10 de juliol i 20 de novembre de 2017 com a festes locals pel nucli
de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre de 2017 pel nucli d’Espinavell.
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat.

7. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MOLLÓ.
Vist el Reglament d’ús de la piscina de l’Ajuntament de Molló publica al BOP de Girona
núm.131 - 10 de juliol de 2006;
Vist que cap aprovar un seguit d’ajustaments per tal de millorar el Servei de la
piscina pública municipal;
Vistes les propostes de modificació del reglament elaborades per l’Alcaldia següents:
Article 9. Les normes per als usuaris.
2. No es permetrà l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats
d'una persona major d'edat o bé que el pare, mare i/o tutor legal hagi
presentat per escrit una autorització per l’entrada d’aquest menor.
11. S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, els banyistes
han de contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradables, sense cridar,
córrer ni practicar jocs perillosos, tant a dins com fora de l'aigua.
16. Cal seguir sempre les instruccions del socorrista o persona responsable del
servei, així com obeir-lo.
18. No està permès entrar begudes o menjar al recinte que no s’hagin adquirit
al bar de la mateixa instal·lació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar les modificacions del reglament de la piscina municipal de l’Ajuntament de
Molló dalt consignades.
2. Sotmetre a informació pública les modificacions del reglament amb anuncis al BOP
de Girona, DOGC i ETAULER del web www.mollo.cat durant un termini de 30 dies.
Cas que no es presentin al·legacions quedaran definitivament aprovades.
La proposta s’aprova per unanimitat
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8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L’AGÈNCIA D’ENERGIA DEL RIPOLLÈS I LA GESTIÓ
ENERGÈTICA A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.
Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Molló i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès per al desenvolupament de l’Agència de l’Energia del
Ripollès i la gestió energètica a la comarca del Ripollès;
Vist que entre els objectius de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès es troba
incentivar activitats i oferir serveis ambientals que contribueixin a augmentar la
qualitat de vida en els municipis de la comarca del Ripollès, la qual ve determinada
en bona mesura per la disponibilitat i ús de l’energia. Un consum sostenible dels
recursos energètics, amb estalvi i eficiència, no només contribueix a millorar la
qualitat ambiental, sinó que constitueix un element imprescindible per fer front al
repte ambiental i econòmic actual;
Vist que l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès han signat un conveni de traspàs de tasques per a l’execució dels treballs de
col·laboració en la gestió energètica als municipis de la comarca del Ripollès i de
creació de l’Agència d’Energia del Ripollès;
Vista la minuta de conveni que té per objecte l’establiment d’un sistema de
col·laboració entre l’ADR, mitjançant el l’Agència d’Energia Comarcal, i l’Ajuntament
de Molló per executar tots els treballs i actuacions relacionades amb l’estalvi i
eficiència energètica en els edificis i instal·lacions públiques de l’Ajuntament,
concretament:
1. L’ADR crearà un sistema de comptabilitat i gestió energètica de l’Ajuntament que
es centralitzarà en el servidor de l’Agència d’Energia Comarcal.
2. L’Ajuntament nomenarà un responsable de la gestió energètica municipal, que
mantindrà contacte directe i continuat amb els tècnics de l’Agència d’Energia
Comarcal. El nom del responsable serà comunicat per escrit a l’ADR.
3. Mitjançant els tècnics de l’ADR i de l’Agència d’Energia Comarcal, s’acompanyaran
i assessoraran en la implementació d’energies renovables a l’Ajuntament dins
l’assessorament es donaran respostes a temes com la contractació i la revisió de
tarifes, la racionalització de pòlisses (Bàsicament elèctriques), la implantació de
les recomanacions sorgides d’auditories energètiques, els anàlisi de consums, les
subvencions en matèria d’estalvi i eficiència e diferents administracions,
implantació de biomassa.
4. Establiment de comptabilitat energètica municipal comparativa a nivell de
combustibles en els municipis que implantin calderes de biomassa sota el Pla
Estratègic de Biomassa.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la minuta de conveni a subscriure amb l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès en matèria energètica.
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
3. Comunicar-ho a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la seva
constància.
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La proposta s’aprova per unanimitat.

9. APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DEL CONVENI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMB
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
TÈCNIC D’ARQUITECTE.
Vist el Decret d’Alcaldia de 27-06-2016 següent:
“...”
DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONVENI D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI TÈCNIC D’ARQUITECTE.
EXPEDIENT 265/2016
Vist el conveni signat i vigent amb el Consell Comarcal del Ripollès per la prestació del servei
de tècnic municipal;
Vist que l’arquitecte Sr. Xavier Rico Miró, que ve prestant el servei a l’Ajuntament de Molló,
ha concursat i obtingut una plaça a l’Ajuntament de Ribes de Freser amb efectes d’1 de juliol
de 2016 i causarà baixa del Consell Comarcal del Ripollès;
Vist que aquesta corporació està interessada a contractar els serveis tècnics propis
d’arquitecte municipal, consistents en la dedicació de 7 hores setmanals (18,66 % de
jornada);
En exercici de les facultats que atorga a l’Alcaldia del legislació vigent;
Resolc:
1. Comunicar al Consell Comarcal del Ripollès la voluntat municipal de suspendre
temporalment el conveni d’assistència tècnica amb efectes d’1 de juliol de 2016.
En cas que l’Ajuntament necessiti els serveis d’un tècnic comarcal en el futur, ho comunicarà
amb suficient antelació a la Presidència o conseller corresponent, per tal d’aixecar la
suspensió del conveni.
2. Agrair el servei prestat pel Consell Comarcal del Ripollès al llarg d’aquests anys.
3. Ratificar aquest Decret pel Ple a la propera sessió que se celebri.
“...”
Es proposa al Ple ratificar l’anterior Decret d’Alcaldia.
La proposta s’aprova per unanimitat.

10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
Atès que la persona que prestava funcions d’arquitecte municipal en aquest
Ajuntament de Molló a través del Consell Comarcal del Ripollès ha guanyat la plaça
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d’arquitecte municipal en un ajuntament de la comarca del Ripollès, amb efectes 1 de
juliol de 2016.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament de Molló prestar-se directament aquest
servei tècnic, amb personal propi, sense el suport d’una administració
supramunicipal, fet que permetrà reduir costos i augmentar les hores de servei.
Atès que en data 23 de juny de 2016 es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès l’informe de 23 de febrer de 2015 del cap de Serveis Jurídics de la Diputació de
Girona en relació a l’exercici d’autoritat com a funció reservada a funcionaris de
carrera, i el delicte d’usurpació de funcions que consta a l’expedient.
Atès l’informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l’article
22.2.i. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
1. Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la creació d’una plaça de
funcionari tècnic arquitecte municipal, Escala Tècnica, Grup A1, Nivell 22, a jornada
parcial.
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions.
En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
La proposta s’aprova per unanimitat.

11. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS
11.1. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI
DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE
L’HABITATGE I LA POBRES ENERGÈTICA.
Vista la moció aprovada per l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya que
segueix:
Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos
suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a
moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per
a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
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El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i
veïnes, des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la
pobresa energètica i l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i
a la immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que
pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El
Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a les
famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una
resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar els
recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es
faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel
Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que
no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La
Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb
la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la
població catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la
d’interposar recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el
que ha estat una constant en la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015,
després que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que
s’envaïen competències estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió
residencial i de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per
unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es
troben les persones més afectades per la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès
donar cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu
habitatge o del tall en els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part
del govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs
d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de
sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més
desfavorida, el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups
parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats
del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i
CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes pràctics
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la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei
d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar
resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s
afectada per una onada de desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions
més properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la
suspensió de normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i
especialment, als més vulnerables, és la nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent
recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades
per una situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en
matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de
desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents
mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les
administracions locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu
paper en la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per
donar solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i
administracions de proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que
més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de
Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió
Europea.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar ple suport a la moció en tots els seus punts.
2. Trametre aquesta acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l’ACM, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges i a l’Agència
Catalana de Consum.
La proposta s’aprova per unanimitat.

11.2 MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI MOLLÓ RESPECTUÓS AMB LA
DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL I AMB LA REALITAT DE LESBIANES, GAIS,
TRANSEXUALS I BISEXUALS I CONTRÀRIA A LA DISCRIMINACIÓ DE LES
PERSONES PER RAÓ DE LA SEVA ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que es transcriu:
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Moció per declarar la vila de Ripoll respectuosa amb la diversitat afectiva
i sexual amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i
contraria a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació
i/o identitat sexual.
El proppassat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional Contra la LGTBfóbia. Es
celebrava que feia 26 anys que l'organització Mundial de la Salut (OMS) havia deixat
de considerar l'homosexualitat com una malaltia mental. A més, el proper 28 de juny,
coincidint amb l'aniversari deis disturbis a Stonewallinn de Nova York, se celebrarà
el Dia Mundial de l’Orgull LGBTI.
Durant segles, les persones han patit discriminació per motius d'orientació sexual. El
Codi Civil català va ser pioner a l'estat espanyol en permetre ja el 1998 a qualsevol
parella registrar la seva unió independentment del sexe deis seus integrants. L'any
2005 l'estat espanyol, que és que té les competències en matèria de matrimonis,
reconeixia el dret al matrimoni de les persones del mateix sexe així com el dret al
canvi legat de nom de les persones transsexuals sense haver-se de sotmetre cirurgia
prèviament
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Inter sexuals i per a
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a
l'Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
La llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que "La Generalitat i els ens
locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions pera
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius".
Queda encara molta feina a fer en aquests àmbits dintre de les competències
municipals, l'Ajuntament ha de liderar la visualització i també la plena normalització
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Inter sexuals, incorporant aquesta
perspectiva a tota !'estructura municipal.
És per tot això que es proposa al plenari l'adopció deis següents acords:
Redactar i executar durant la present legislatura ei Pla Local contra la Homofòbia
prenent com a model plans similars com el vigents a Berga des de 2013.
Mentre no es redacta aquest pla local:
- Promoure el coneixement de la diversitat sexual i afectiva en general i com afrontar
casos de LGTBfóbia en particular, entre el personal de l'administració local, molt
especialment entre aquells treballadors amb tasques d'atenció directa al públic i la
policia local.
- Garantir el desplegament de la "Llei 11/2014, del10 d'octubre, per garantir els
drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i lntersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia" aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya
el 2 d'octubre de 2014, i n'afavoreixi el seu compliment.
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- Ubicar en un espai visible de la pagina web de l'Ajuntament un enllaç al web,
elaborat per l'Observatori contra la Homofòbia, destinat a la denúncia d'agressions
de caire homòfob i transfòbic.
- Instar al CBS del Ripollès a la inclusió de la perspectiva LGBTI en la seva estratègia
antirrumors.
- Programar un mínim d'una activat cultural anual per adults, una infantil i una
altra juvenil que tingui com a eix conductor la diversitat, en qualsevol deis seus
àmbits (afectiva, sexual, religiosa, ètnica ...)
- Instar al Consell Escolar de Ripoll a adquirir el compromís d'incloure formació sobre
diversitat familiar i afectiva tant a primària com a secundaria, per a tota la
comunitat educativa.
- Comunicar a l'Observatori contra l’homofòbia qualsevol cas de que es tingui
coneixença, independentment si la persona presenta o no denúncia per al seu
correcta tractament estadístic.
- Donar visibilitat al moviment LGBTI col·locant a la fa9ana de l'Ajuntament de Ripoll
la bandera de l'arc de Sant Martí el dia 17 de maig, dia Mundial Contra la Homofòbia,
i el 28 de juny, Dia Mundial de la Lluita pels Drets deis Homosexuals o dia de
l'Orgull Gay.
- Donar assessorament jurídic a les víctimes o personar-se com a acusació particular
en qualsevol cas de delictes d'odi que es pugui produir a Ripoll.
- Comunicar aquests acords al CBS del Ripollès, al Consell Comarcal de Ripollès i la
resta d'ajuntaments de la comarca, instant-los a prendre acords similars.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Declarar el municipi de Molló respectuós amb la diversitat afectiva i sexual amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contraria a la discriminació de
les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
2. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte
corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat.

12. ASSUMPTES URGENTS

Per unanimitat s’acorda la inclusió a l’ordre del dia de la proposta següent:
12.1.
APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
LA
MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER
A LA REALITZACIÓ DEL XVII FESTIVAL DEE MÚSICA DE LA VALL DE
CAMPRODON.

14

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

Vist que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon celebrarà la XVII edició del Festival
de Música de la Vall de Camprodon, inclòs dins les activitats d’estiu de l’any 2016, i
en el qual participen els municipis de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de
Segúries i Vilallonga de Ter, amb concerts variats en els municipis que formen part
d’aquest esdeveniment;
Atès que els Ajuntaments de la Vall de Camprodon i la Mancomunitat tenen com a
principals objectius establir un programa cultural i musical que tingui abast
intermunicipal preveient la realització d’almenys una activitat per a cada municipi
participant;
Atès que els costos previstos per a l’any 2016 derivats de la programació del Festival
de música de la Vall de Camprodon es finançaran amb les aportacions econòmiques
realitzades pels ajuntaments que hi participen i amb les subvencions sol·licitades;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
i l’Ajuntament de Molló per la realització del XVII Festival de Música de la Vall de
Camprodon.
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
3. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la seva constància.

La proposta s’aprova per unanimitat.

13. 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,
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