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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 D´OCTUBRE DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000009  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 28 d’octubre de 2022 

Hora d’inici: 18:00 h 

Hora de fi: 18:31 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 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

  

Han excusat la seva absència: 

Albert Ibáñez González, Regidor 

 

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.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels 

serveis del 2021. 

 

Es fa saber que en data 13-10-2022 es va trametre al Ministeri d'Hisenda 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 sobre el sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis 

públics per a l’exercici 2021 

 

EXPEDIENT X2022000383 

 

ANTECEDENTS 

 

L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local disposa que totes les entitats locals calcularan, abans del dia 1 de novembre de 

cada any, els costos efectius dels serveis públics corresponents a l’exercici immediat  

anterior i els comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
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FONAMENTS DE DRET 

 

1. Articles 36 i 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, que conté determinats criteris bàsics relatius al cost efectiu dels serveis 

prestats per les entitats locals. 

2. Articles 2 a 7 i la Disposició Transitòria Única de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis 

prestats per les entitats locals. 

3. Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació 

Autonòmica i Local, per la qual s’especifiquen els elements inclosos en els annexos 

de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre. 

4. Article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

5. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 

6. Guia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a la remissió del 

cost efectiu dels serveis públics. 

 

Atesa la legislació vigent, S’INFORMA: 

 

PRIMER. De conformitat amb l’article 7 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, els serveis respecte dels quals s’ha de calcular el cost efectiu són:  

 

a) Els serveis de prestació obligatòria de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i relac ionats a l’annex 1 de l’Ordre 

HAP/2075/2014, de 6 de novembre. En l’àmbit del sector públic de l’Ajuntament  

de Molló, els serveis prestats són els següents: 

 

ANNEX I   

Serveis de prestació obligatòria codi 

Enllumenat públic. 165 

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 

Pavimentació de les vies públiques 1532/150P 

Cementiri 164 

Recollida de residus 1621 

Neteja viària 163 

Clavegueram 160 

Accés als nuclis de població 1531/150P 

Pavimentació vies públiques 1532/150P 

Parc públic 171/170P 

 

 

b) Els serveis derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades dels articles 

7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

i concretats a l’annex 2 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, que en el 

sector públic de l’Ajuntament de Molló son: 
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Serveis corresponents a competències 

pròpies codi 

Urbanisme: planejament, gestió, execució i 

disciplina urbanística. 151/150P 

Conservació, manteniment i vigilància dels 

edificis de titularitat local destinats a centres 

públics d'educació infantil, d'educació primària o 

d'educació especial. 323/324/320P 

Infraestructura viària i altres equipaments de 

titularitat de l'entitat local. 45 

Promoció de la cultura 334/330P 

Informació i promoció de l' activitat turística 

d'interès i àmbit local 432/430P 

Fires 4311/430P 

Promoció de l'esport 341/340P 

Activitats funeràries 164 

Instal·lacions esportives 342/340P 

 

 

 

SEGON. Remissió de la informació. 

D’acord amb l’article 4.1.b de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, correspon a la 

Intervenció de la corporació local la remissió de la informació dels costos efectius i la 

data màxima segons l’aplicació de tramesa del Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques és el 31 d’octubre de 2022. 

 

TERCER. Font d’informació. 

Per al càlcul del cost efectiu dels serveis s’ha utilitzat com a font d’informació la 

liquidació del pressupost general la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament  

de Molló de l’exercici 2021. 

 

QUART. Criteri de càlcul. 

El càlcul del cost efectiu es determina per l’agregació de dos components:  

 

a) Costos directes associats a cada servei. En aquest sentit, cal distingir: 

a.1) Costos directes de les entitats amb pressupost limitatiu. Per a la seva fixació 

s’han agregat els imports directament de les obligacions reconegudes netes 

imputables als articles de l’ordre EHA/3565/2008 següents: 

 Despeses de personal (articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16) 

 Despeses en béns corrents i serveis (articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26).  

 Amortització de la inversió inclosa en els articles 60, 61, 62 i 63  (excepte 

el concepte 648). 

 Arrendament financer (concepte 648). 
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 Despeses en transferències corrents i de capital (article 48 i 78). 

 Altres despeses no financeres no relacionades amb el servei i no recollides 

en els apartats anteriors. 

a.2.) Costos directes de les entitats que apliquen el pla general de comptabilitat 

de l’empresa. Per a la seva determinació, s’ha tingut en compte les despeses 

d’explotació incloses en el compte de pèrdues i guanys recollides en les partides 

4 “aprovisionaments”; 6 “despeses de personal”; 7 “altres despeses d’explotació” 

i 8 “amortització de l’immobilitzat”. 

 

b) Costos indirectes, els imports dels grups de programes 130, 150, 170, 320, 330, 

340, 420, 440, 450 i 920 de les polítiques de despesa imputades 

proporcionalment a cada grup de programes o programa atenent el seu volum de 

despesa. 

 

CINQUÈ. En aplicació dels criteris esmentats en l’apartat anterior, es detalla tot seguit 

els costos efectius de les entitats de l’inventari d’ens del sector públic de la Diputació 

i dels serveis següents: 

 

I. Serveis de prestació obligatòria 

 

Descripció 

Grup de 
Programa / 
Programa 

Despeses de 
personal 

(articles 10,11, 
12, 13, 14, 15 i 
16) 

Desp en béns 
corrents i 
servei s 

(articles20, 21, 
22, 23,24, 25 i 
26) 

Despeses en 
transferències 

corrents i de 
capital (articles 
48 i 78) 

Despeses 
indirectes Cost Efectiu 

Enllumenat públic. 165 0,00 24.068,46 0,00 23.845,46 47.913,92 

Cementiri. 164 0,00 384,94 0,00 381,38 766,32 
Proveïment 

domiciliari d'aigua 
potable. 161 0,00 29.490,56 0,00 29.217,32 58.707,88 

Clavegueram. 160 0,00 47,00 0,00 46,57 93,57 

Pavimentació de la 
vies públiques. 1532 0,00 1.844,34 0,00 1.827,25 3.671,59 

Parc públic. 171 0,00 14.621,64 0,00 14.486,17 29.107,81 

 
II.  Serveis relatius a competències pròpies 

 

Descripció 

Grup de 
Programa / 
Programa 

Despeses de 
personal 

(articles 10,11, 
12, 13, 14, 15 i 
16) 

Desp en béns 

corrents i servei s 
(articles20, 21, 
22, 23,24, 25 i 26) 

Despeses en 
transferències 
corrents i de 

capital 
(articles 48 i 
78) 

Despeses 
indirectes Cost Efectiu 

Uns altres de 
Cultura 33R 0,00 43.854,69 600,00 44.042,81 88.497,50 
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Altres d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 41R 0,00 17.045,27 0,00 16.887,35 33.932,62 
Instal·lacions 

esportives d'ús 
públic. 342 4.345,57 9.142,84 0,00 0,00 13.488,41 
Infraestructura 
viària i altres 
equipaments de 

titularitat de l'entitat 
local. 45 0,00 27.195,99 0,00 26.944,02 54.140,01 
Informació i 
promoció de 
l'activitat turística 

d'interès i àmbit 
local. 432 0,00 4.084,16 0,00 4.046,32 8.130,48 

Fires. 4311 0,00 15.221,76 0,00 15.080,72 30.302,48 
Promoció de 
l'esport. 341 0,00 11.179,01 4.017,82 15.056,03 30.252,86 
Conservació, 
manteniment i 
vigilància dels 

edificis de titularitat 
local destinats a 
centres públics 
d'educació infantil, 

d'educació primària 
o d'educació 
especial. 323/4 0,00 2.686,20 385,24 3.042,98 6.114,42 

 
” 
 

Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella) 

 

 

2.0.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2023 

elaborat per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló. 

 

El règim de control intern establert en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 

qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local 

(RD 424/2017) es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta funció 

per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE)  configurant, 

per tant, un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest 

efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat 

d’aconseguir millores substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. 

El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir 

l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. 

El control financer comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, 

incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDL 2/2004. 

 

En relació al control financer, l’article 31 del RD 424/2017 estableix que anualment  

la Intervenció elaborarà un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà les 

actuacions de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’exercici.  
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D’acord amb els articles 29, 31, 32 i 40 del RD 424/2017, el control permanent es 

classifica en: 

 Control permanent no planificable: 

Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es 

realitzen amb caràcter previ a l’adopció dels actes administratius, i que s’han 

d’efectuar en el moment i en les condicions que estableixi la norma, per tant, 

no són susceptibles de planificació i no s’han d’incloure en el PACF. 

 Control permanent planificable: 

 Obligatori: Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan 

interventor sense determinar el moment concret de realització, i que per 

tant, són susceptibles de planificació i s’hauran d’incloure en el PACF. 

 Seleccionable: Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà 

anualment sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els 

objectius que es vulguin aconseguir, les prioritats establertes per a c ada 

exercici i els mitjans disponibles, i que s’hauran d’incloure en el PACF.  

 

En compliment del requerit per l’article 31 de RD 424/2017, la Intervenció general 

en data 5 de setembre de 2022 va elaborar el Pla anual de control financer de 

l’exercici 2023, que recull les actuacions de control permanent planificables i de 

cadascuna de les auditories, així com de control financer de subvencions a realitzar, 

si s’escau, durant l’esmentat exercici, sense perjudici de les modificacions que sigui 

procedent realitzar al llarg del mateix. Aquest Pla anual de control financer s’ha de 

remetre al ple a efectes informatius. 

 

Per tot l’exposat, i a proposta de la Intervenció, es proposa al ple de la corporació 

l’adopció del següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’exercici 2023, 

que es transcriu íntegrament a continuació: 

 

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella) 

 

 

3.0.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 

2023. 

 

 

Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment  

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores  dels tributs 

locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 

mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, 
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la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com 

les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals 

han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i 

d’inici de la seva aplicació. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 

funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 

l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 

les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En virtut del que es disposa en l'article 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tot acord 

d'establiment o modificació de taxes haurà d'adoptar-se a la vista d'un informe 

tècnic-econòmic, en el qual es posi de manifest la previsible cobertura del cost que 

genera la prestació del citat servei.  

 

Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals  respecte de les taxes per la prestació de serveis públics  o realitzac ió 

d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada 

no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 

prestarà. 

 

A la vista de l’informe de Secretaria, l’informe d’intervenció i l’informe tècnic-

econòmic de data 25 d’octubre de 2022 es proposa al Ple l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2023 i següents, la modificació de 

les ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I. 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 

provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini 

de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunc i 

d’exposic ió en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 

o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat. 

 

Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta 

categoria, relatiu a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a 

l’exercici 2022 i següents, així com el text  íntegre de l’Ordenança seran objecte de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2023 

 

Ordenança fiscal número 1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:  

 

Es modifica l’article 9, que queda redactat de la següent manera:  

 

Article 9. Tipus de gravamen. 
 

 Tipus 

Béns immobles de naturalesa urbana 0,92 

Béns immobles de naturalesa rústica  0,90 

Béns de característiques especials 0,60 

 

Ordenança fiscal número 2: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

Es modifiquen els articles 7 i 9, que queden redactats de la següent manera:  

 
Article 7. Bonificacions potestatives. 

 

Seran d’aplicació les següents bonificacions potestatives sobre la quota: 
 

Construccions, instal·lacions i obres que es duguin a terme, exclusivament, per 

millorar les condicions d’accés i habitabilitat de persones discapacitades. 

50% 

Les obres d'instal·lació de plaques solars o panells fotovoltaics, i que no estiguin 

obligades per normativa. En cas d’obres que inclouen altres conceptes, aquesta 
bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material 

(PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar 

fotovoltaica. En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el 

Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació. 

90% 

Construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de nova creació de 

protecció oficial. 

50% 

 

 
Article 9. Liquidació. 

  
Quan es concedeixi la llicència o l’assabentat de la comunicació preceptives, es practicarà una 

autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional. 
 

1. OBRA MAJOR: La base imposable d’aquesta autoliquidació provisional es determinarà en 

funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que hagués estat visat pel Col·legi 
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Oficial corresponent i sigui superior al resultant de l’aplicació dels mòdu ls aprovats per 

l’Ajuntament. 
 

Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una autoliquidació amb caràcter de 
liquidació provisional. 

 

2. OBRA MENOR: La base imposable d’aquesta liquidació provisional vindrà determinada per 
un memòria valorada on consti la descripció de l’obra, amidaments, plànols, materials i costos 

o pel pressupost de les obres degudament detallat.   
 

3. En el cas que, per les obres majors no es disposi de pressupost visat pel Col·legi Oficial 
corresponent, i que, per les obres menors no es disposi de la memòria valorada o projecte, la 

base imposable serà determinada pels mòduls següents: 

  

Tipologia Mòdul 

1- Habitatges   

1.1- Habitatges plurifamiliars 932,88 €/m2 

1.2- Unifamiliars entre mitgeres 1181,65 €/m2 

1.3- Habitatges unifamiliars aparellats 1306,03 €/m2 

1.4- Habitatges unifamiliars aïllats 1492,61 €/m2 

    

2- Habitatges de protecció oficial   

2.1- Habitatges plurifamiliars  746,30 €/m2 

2.2- Habitatges unifamiliars entre mitgeres  746,30 €/m2 

2.3- Habitatges unifamiliars aparellats 808,49 €/m2 

2.4- Habitatges unifamiliars aïllats 870,69 €/m2 

    

3- Magatzems 447,79 €/m2 

4- Aparcaments i garatges  373,15 €/m2 

5- Locals comercials i industrials 447,79 €/m2 

    

6- Obra civil: 

6.1. Murs, voreres, rases, i altres similars 
6.2. Tanques, canals i altres similars 

  

93,29 €/m2 
93,29 €/ ml 

7- Pintar façana  11,68 €/m2 

8- Revestiment o reforma de façana 44,60 €/m2 

9- Neteja de runes o vegetació 5,75 €/m2 

10- Moviment de terres 13,27 €/m2 

11- Pavimentació, enrajolats, cel rasos, i similars 58,94 €/m2 

12-Substitució de tancament de finestres o portes 493,79 €/m2 

13- Instal·lacions 90,26 €/m2 

14- Piscines  849,53 €/m2 

15- Arranjament de cobertes o substitució de teules  95,45 €/m2 

16- Substitució de cobertes inclosa l’estructura   283,00 €/m2 

    

    

Sobre les quantitats anteriors dels epígrafs 1, 2, 3, 4 i 5 s’aplicaran 

els coeficients de rectificació següents: 

Coeficient 

Tipologia:   

1- Rehabilitació integral 0,90 

2- Reformes que afectin elements estructurals  0,75 

3- Reformes no estructurals 0,60 
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4- Reformes poc entitat  0,40 

5- Enderroc  0,10 

En el cas dels epígrafs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 no s’aplicarà cap coeficient 
de rectificació. 

 

Ordenança fiscal número 7: TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 

 

Es modifica l’article 7, epígraf segon, que queda redactat de la següent manera:  

 

Epígraf segon: Documents expedits o emesos per les oficines municipals: 

1. Per qualsevol compareixença davant l’Alcaldia o qualsevol autoritat 

o funcionari municipal, per a qualsevol finalitat amb constància per 
escrit, sol·licitada per l’interessat (per foli emès) 

20,00 € 

2. Fotocòpies, per cara de cada full DIN A4 blanc/negre 0,10 € 

3. Fotocòpies, per cara de cada full DIN A3 blanc/negre 0,25 € 

4. Servei de fax (per full) 

- Provincia l 
- Naciona l 

- Inte rnaciona l 

 

1,00€ 
3,00€ 

6,00€ 

5. Fotocòpies, per cara de cada full DIN A4 color 0,30 € 

6. Fotocòpies, per cara de cada full DIN A3 color 0,60 € 

7. Tramitacions d’expedients de concessió de llicències municipals  12,00 € 

8. Expedició del títol de concessió funerària 15,00 € 

9. Expedició duplicats de títol de concessió funerària amb anunci 65,00 € 

10. Expedició de la targeta de la Biblioteca/Telecentre 7,50 € 

11. Expedició de la targeta de la Biblioteca/Telecentre per pèrdua de 
targeta anterior  

 
15,00 € 

12. Expedició de la targeta de la deixalleria 7,50 € 

13. Expedició de la targeta de la deixalleria per pèrdua de targeta 
anterior 

15,00 € 

 

 

Ordenança fiscal número 10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

 

Es modifica l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 

Article 6 

 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent: 

 

Assignació de nínxols 800€ 

Assignació de columbaris 300€ 

Nínxols i columbaris: Conservació, manteniment i neteja anuals  15€ 

Revocació de la concessió de nínxol o columbari, per inici d’expedient 100€ 

Neteja de restes al nínxol o columbari 140€ 

 

Ordenança fiscal número 12: TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I 

DEIXALLES 
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Es modifiquen els articles 5 i 11, que queden redactats de la següent manera:  

 
Article 5 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer 

o la via pública on estiguin situats. 
 

 

 
S’entendrà, d’acord al Nomenclàtor municipal, com a: 
Nucli 1: Molló nucli 
Nucli 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà (Ctra. De França).  

TIPUS 
 NUCLI 1 NUCLI 2 NUCLI 3 NUCLI 4 

Habitatges 
 

137,73 123,95 96,39 68,86 

Hotels, hostals, 

pensions i 
anàlegs 

 

Fins a 25 places 
 

797,94 718,63 558,55 398,96 

De 26 places o més 

 
1026,51 923,85 718,55 513,25 

Turisme rural, 

apartaments 
turístics, i 

refugis. 

 
 

Fins a 10 places 

 
168,61 151,73 118,03 84,30 

De 11 places o més 

 
 

280,59 252,53 196,41 140,29 

Habitatges d’ús turístic i llars 

compartides 

 

197,14 177,43 138,00 98,57 

Supermercats, cooperatives, 
magatzems. 

 

204,49 184,04 143,14 102,24 

Restaurants 

 
494,06 444,65 345,84 247,02 

Bars i cafeteries (que no serveixin 

menjars) 
 

379,72 341,76 265,80 189,86 

Botigues d’aliments i begudes 

 
204,49 184,04 143,14 102,24 

Altres botigues que no venguin aliments, 

tallers,  oficines, despatxos 
professionals* 

 

137,73 123,95 96,41 68,86 

Indústries 
 

Fins a 10 treballadors 494,06 444,65 345,84 247,02 

D’11 treballadors o 
més 

617,72 555,94 432,40 308,86 

Càmpings i cases 

de colònies (per 

plaça) 
 

 

Fins a 40 parcel·les 168,61 151,73 118,03 84,30 

De 41 a 100 parcel·les 280,59 252,53 196,41 140,29 

Més de 100 parcel·les 
476,78 429,11 333,75 238,40 
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Nucli 3: Espinavell rural, Can Solà disseminat, El Riberal disseminat, Ginestosa, Fabert i Els Grells. 
Nucli 4: Moixons 
 
* En cas que l’oficina o establiment estigui situat al mateix habitatge sense separació, s’aplicarà únicament 
la tarifa precedent que inclourà la tarifa de l’epígraf prime r. 

 
 

Article 11 

 
Bonificació per a la realització d’un curs de gestió de residus  

 
Gaudiran d’una bonificació a la taxa d’un 10% tots els subjectes passius categoritzats com a 

“habitatges” que realitzin un curs sobre la gestió dels residus al municipi de Molló. Aquest curs 

l’haurà de realitzar alguna de les persones físiques empadronades al domicili, propietaris/es o 
llogaters/es de la finca.  

 
Aquesta bonificació només s’aplicarà en una de les finques dels subjectes passius en el cas 

que aquest disposi de més d’una finca subjecte a la taxa.  
 

Bonificació per obtenció d’informe favorable sobre reciclatge  

 
Gaudiran d’una bonificació a la taxa d’un 20% tots els subjectes passius que no estiguin 

categoritzats com a “habitatges” i que obtinguin un informe favorable sobre reciclatge emès 
per l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Ripo llès.   

 

Els subjectes passius interessats en obtenir aquesta bonificació caldrà que ho sol·licitin a 
l’Ajuntament de Molló en el període i manera que aquest ho determini. Una vegada feta la 

petició, el personal del Consell Comarcal del Ripollès es personarà a la finca per determinar si 
es fa o no correctament el reciclatge. El resultat de la inspecció serà:  

 
- Informe  pos it iu: bonificació  de l 20%. 

- Informe  pos it iu parcia l: bonificació  de l 10%. 

- Informe  negatiu: sense  bonificació .  
 

S’entendrà:  
 

- Informe positiu: e l subjecte passiu recicla correctament le s  cinc fraccions 

següents: e l paper/cartró, envasos, o rgànica, vidre, residus especials (e ls que 
van a  la  de ixa lle ria ). 

- Informe positiu parcial: e l subjecte passiu recicla correctament com a  mínim 
quatre de le s cinc fraccions següents: e l paper/cartró, envasos, o rgànica, vidre, 

res idus  especia ls  (e ls  que  van a  la  de ixa lle ria ).  
 

Ordenança fiscal número 14: ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS 

PREUS PÚBLICS 

 

Es modifiquen els annexos de les tarifes de preus públics, que queden redactats de la següent 

manera:  

 

ANNEX DE LES TARIFES DE PREUS PÚBLICS 
 

Publicacions i altres 
 

DVD tria de mulats 15€ 
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Llibre Artur Blasco 30€ 

Llibre plantes i gent 40€ 

Llibre Joan Vila 19€ 

Placa numeració del carrer 15€ 

Mapa Volta El Costabona 5€ 

Placa de gual 11€ 

 

Piscina municipal 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Refugi Municipal “Els Estudis” d'Espinavell 
 

 PREU TARIFA 

REDUÏDA* 

Pernocta i esmorzar 0 – 2 anys 6,00 €  

Pernocta i esmorzar 3 – 8 anys 12,00 €  

Pernocta i esmorzar 9 – 12 anys 18,00 €  

Pernocta i esmorzar persones adultes (13 anys i 

més) 

28,50 € 25,00 € 

Sopar 16,50 €  

Sopar fins a 6 anys 6,00€  

Sopar 7 -12 anys 10,00 €  

Mitja pensió 45,00 € 41,50 € 

Pícnic 12,00 €  

Lloguer tovalloles o llençols 4,00 €  

Dutxa calenta 2,00 €  

Lloguer de la sala polivalent amb dret a cuina lliure 

i lavabo 

6 €/hora o 60€/dia 

(de 9 a 19 hores) 

 

La tarifa reduïda s’aplicarà només en la pernocta i als següents col·lectius: 

 Persones que acreditin estar federades (FEEC) 
 Persones que acreditin ser del CEC 
 Persones que acreditin estar realitzant pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume. 

Patates, per bossa 1,00€ 

Refrescos, per unitat 1,50€ 

Aigua, per unitat 1,00€ 

Cervesa, per unitat 2,00 

Gelats, per unitat Segons preu fixat pel distribuïdor 
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 Persones que acreditin estar realitzant la ruta cicloturística Pirinexus. 

 Persones usuàries de les activitats conveniades entre entitats de lleure, esportives o 
de natura i el refugi. 

 

 

Ordenança fiscal número 16: TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

Es modifica l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 

Article 6. Quota tributària  

 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
Tarifa primera: Subministrament d’aigua. 

 

a) Ús domèstic (habitatges): 
            1r. tram: fins a 60 m3  semestrals............................. 0,56 €/ m3  

            2n. tram: de 61 m3  fins a 100 m3  semestrals ............ 0,76 €/ m3 

            3r. tram a partir de 101 m3  semestrals ..................... 0,96 €/ m3 

 
b) Industrials i altres (hotels, restaurants, indústries, i explotacions ramaderes): 

            1r. tram: fins a 200 m3 semestrals ..................          0,56 €/ m3 

            2n. tram: a partir de 201 m3  semestrals ..........  0,76 €/ m3 

 

c) Tarifa de fuita: ..................  0,36 €/ m3 

 

En els supòsits de fuites d’aigua serà d’aplicació la instrucció número 3/2007 de l’Agència 

Catalana de l’Aigua per l’aplicació del cànon de l’aigua. Les fuites degudament acreditades com 
un fet fortuït no atribuïble a negligència dels abonats, el consum a facturar es calcularà el 

consum habitual resultant de considerar el volum màxim o mig dels consums produïts en els 
darrers dos anys a partir de la data en què s’acredita la fuita.  

 
El volum corresponent a la fuita es facturarà aplicant la tarifa de fuites. 

 

La modificació d’una factura per fuita és un tractament excepcional que només es podrà dur a 
terme si s’acompleixen els següents requisits: 

 
 Que  la  fuita  s ’hagi produït pe r un fe t fo rtuït no  a tribuïble a  negligència de  

l’usuari de  l’a igua . 

 Que  l’usuari hagi acreditat la  so lució de  l’incident aportant a  l’entitat 
subministradora la documentació justificativa de la reparació/subsanació de la  

fuita , i la  factura  de  reparació . 
 

D’acord amb l’establert en la instrucció 3/2007, per aplicar la tarifa de cànon per fuites cal que 
“l’entitat subministradora hagi reconegut la fuita aplicant mesures reductores de l’import a del 

subministrament d’aigua” 
 

 

Tarifa segona. Connexions i altres: 
 

- Dret de connexió a la xarxa d’aigües ..........      260 € (IVA exclòs) 

- Instal·lació i adquisició de comptadors ...............   125 € (IVA exclòs)  
- Conservació de  comptadors .............................  1,50€ /semestral 
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A aquests imports s’afegirà l’IVA vigent corresponent. 
 

2. La taxa per recepció dels subministrament detallats a les tarifes es determinarà aplicant 
sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 

 

3. S’estableix un mínim de consum de 6 m³ per a totes les unitats de consum cada mes. En 
qualsevol cas, seran facturats com a mínim aquests m³ al preu de la tarifa vigent en cada 

moment i per cada unitat de consum. 

 

 

Ordenança fiscal número 18: ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE 

LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER A 

L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL  
 

 

Es modifiquen l’annex A, D i I de les tarifes, que queden redactats de la següent manera:  

 

A) Ocupació de la via pública per les entrades de vehicles a traves de les voreres, 

zones de vianants i altres terrenys de domini públic, i les reserves de via publica per 
a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 

C o n c e p t e Euros 

1.- Per entrada de vehicles en solar destinat o no a aparcament amb gual 17,00 

 

2.- Per entrada de vehicles en edificis particulars amb gual, i per plaça de garatge 

s’utilitzi o no. 
 

En relació a la capacitat dels garatges dels habitatges unifamiliars, dels blocs de 
pisos i naus industrials regiran els següents criteris:  

a) En habitatges unifamiliars:  

- Fins a 50 m²: computarà una plaça 
- Entre 51 m² i 75 m²: computarà dues places 

- Entre 76 m² i 100 m²: computarà tres places 
-Per cada 25 m² addicionals: computarà una nova plaça 

b) En blocs de pisos: 15 m² per aparcament + 10 m² zona de pas = 25 m² per plaça 
c) En naus industrials: per cada 50 m² es computaran tres places de gual. 

 

25,68 

 

 D) TAXA PER QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES 
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I 

AMBULANTS, I RODATGES CINEMATOGRÀFICS. 

 

C o n c e p t e Euros 

1- Llocs de  venda en d ia  de  merca t sense connexió e lèctrica i en 

zones assenya lades  pe r l’a juntament, pe r metre  linea l i d ia  
 

2- Llocs de venda en dia de mercat amb connexió e lèctrica i en zones 
assenya lades  pe r l’a juntament, pe r metre  linea l i d ia  

2,95€ ml/dia 

 
 

5,85€ ml/dia 
 

3- Llocs de venda d ia de la  Fira de la  Trumfa i en zones assenyalades 
per l’a juntament, pe r metre  linea l i d ia  

 

5,25€ ml/dia 
 

 
7,25€ ml/dia 
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4- Llocs de  venda d ia de  la  Fira de la  Trumfa amb connexió e lèctrica 
i en zones assenyalades per l’a juntament, pe r metre linea l i d ia  

 

5- Quioscs: Sa tisfaran a  l’any. No  obstant l’import se rà fraccionable 
pe r mesos. Així mate ix podrà subscriure’s conveni a l re specte .  

423,02€ /any 
 

6- Circs , auto-xocs, a traccions (martell, pop, dragó,...), tómboles, 

case tes  de  t ir i a ltres  s imila rs , pe r d ia  

 
7- Circs , auto-xocs, a traccions (martell, pop, dragó,...), tómboles, 

casetes de t ir i a ltres s imilars, pe r d ia , amb connexió  e lè ctrica  
 

5,25€ ml/dia 

 

 
10,50€ ml/dia 

 

8 - Casetes de venda de petards, per dia 5,25€ ml/dia 
 

9 – Parades a la Tria de Mulats d’Espinavell (per metre lineal) 

 

12€ /ml 

10 - Aparcaments de vehicles a la Tria de Mulats: 

- Turismes / Furgonetes 
- Autobusos (excepte centres educatius) 

 

7€ 
65€ 

11 – Rodatges cinematogràfics (per dia) 
 

60€/dia 

12 - Altres ocupacions de terrenys d’ús públic no especificades 

anteriorment, per m²/dia 

 

2,15€ m²/dia 

 

 
I). TAXA PER ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA AMB FINALITAT LUCRATIVA 

O EN EXERCICI D’EXPLOTACIONS I ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES  

 

C O N C E P T E EUROS 

Per cada període d’ocupació: 0,45 €/m²/dia 

12,60 €/m²/mes 
150,75 €/m²/any 

Senyalització i elements anàlegs d’activitats (comerç, indústria, 
restauració i similars) sobre el domini públic 

 
25 €/any 

 

Ordenança fiscal número 19: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA 

PISCINA MUNICIPAL 

 

Es modifiquen els articles 5 i 6, que queden redactats de la següent manera:  

 

Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. Els disminuïts físics o psíquics, acreditats mitjançant carnet de la Generalitat, amb un grau 

de minusvalia mínim del 66%, gaudiran d’una bonificació del 50% en entrades o abonaments 
individuals.  

 
2. S’estableix una bonificació del 50% per als membres de família nombrosa en entrades o 

abonaments individuals. 
 

3. Serà d’aplicació la bonificació prevista al conveni signat entre l’Ajuntament i la Mancomunitat 

de la Vall de Camprodon com a activitat municipal de foment i millora de la qualitat de l’oferta 
turística de la Vall. 

 

Article 6. Quota tributària 
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La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
Entrada individual de dia 

Entrada gratuïta (De 0 a 2 anys)  Gratuïta 

Entrada individual infantil (de 3 a 11 anys) 2,00€ 

Entrada individual adult feiners (12 anys i més) 4,00€ 

Entrada individual adult festius (12 anys i més ) 5,00€ 

 

Abonament de temporada  

 

De 0 a 2 anys  Gratuïta 

Abonament infantil (de 3 a 11 anys)  20,00€ 

Abonament jove o jubilat (de 12 a 29 anys i 65 anys o més) 30,00€ 

Abonament adult (De 30 a 64 anys) 40,00€ 

Abonament familiar (dos adults i fills menors de 18 anys) 
 

80,00€ 

 
Entrada individual especial a partir de les 15 hores 

 

Entrada gratuïta (De 0 a 2 anys)  Gratuïta 

Entrada individual infantil (de 3 a 11 anys) 1,00€ 

Entrada individual adult (12 anys i més) 2,80€ 

 
Piscipass municipal 

 

Entrades per establiments d’hoteleria (turisme rural, càmpings, hostals i hotels), destinat a 
persones que hi pernoctin. En aquest cas, l’establiment ha de sol·licitar a  l’Ajuntament els 

talonaris amb les entrades, i l’Ajuntament liquidarà periòdicament a l’establiment les entrades 
que es gastin a la piscina.  

 

Entrada Piscipass infantil (de 3 a 11 anys)  1,80€ 

Entrada Piscipass adult (12 anys i més) 3,80€ 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella) 

 

 

4.0.- Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució del pressupost i 

la plantilla de personal per a l'exercici 2023. 

 

 

1. Introducció 

 

L’article 162 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant RDLEG 2/2004) 

estableix que els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió  

xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer 

l’entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant  

l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
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soc ietats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local 

corresponent. 

 

L’article 164 del RDLEG 2/2004 disposa que les entitats locals elaboren i aproven 

anualment un pressupost general en el qual s’integren: 

 

a) El pressupost de la mateixa entitat. 

b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 

c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 

 

L’expedient administratiu del pressupost general, inclou la documentació que tot 

seguit es detalla: 

 

Núm Descripció Data 

1 MEMÒRIA DEL PRESIDENT 24/10/2022 

2 ESTAT D'INGRESSOS I DE DESPESES 25/10/2022 

3 BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 24/10/2022 

4 ANNEXOS  

4.1. 
Plans d'inversió i Programes de finançament per a un 

termini de 4 anys 24/10/2022 

4.2. Estat de previsió de moviments i situació del deute 25/10/2022 

5 DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

5.1. 

Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de 

la liquidació de l'exercici corrent, referit almenys a 6 

mesos 25/10/2022 

5.2. 
Annex de personal en el que es relacionen i valoren els 

llocs de treball 25/10/2022 

5.3. Annex de les inversions a realitzar a l'exercici 25/10/2022 

5.4. 
Annex de beneficis fiscals en tributs locals i la seva 

incidència en els ingressos 25/10/2022 

5.5. Informe econòmic-financer 25/10/2022 

6 DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A LA LOEPSF  

6.1 Pla pressupostari consolidat a mig termini 25/10/2022 

7 
INFORME DE CONTROL PERMANENT NO 

PLANIFICABLE 25/10/2022 

 

La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels articles 

162 a 171 del RDLEG 2/2004, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, 

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

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 

pressupostos (RD 500/1990). 

 

Per altra banda, l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat  

pressupostària i sostenibilitat financera (LO 2/2012), disposa que les administ racions 

públiques elaboraran un Pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període 

mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual 
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s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà 

una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat  

pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.  

 

Per tot això, vistos els annexos i la documentació complementària que conté 

l’expedient d’elaboració del pressupost, l’informe de la Intervenció, i en compliment  

del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 

l'Alcalde proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent: 

 

ACORD, 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Molló per a l’exercic i 

2023, juntament amb els seus annexos i la documentació complementària que 

acompanyen aquesta proposta, d’import equilibrat en els seus estats d’ingressos i 

despeses en la quantitat de 705.081,23 € (set-cents cinc mil vuitanta-un euros amb 

vint-i-tres cèntims): 
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Es detalla en l’annex d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és 

el següent pel que fa al Pressupost d’ingressos: 

 

 
 

Es detalla en l’annex d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és 

el següent pel que fa al Pressupost de despeses: 

 

 

SEGON.- Aprovar les bases que serviran per a l’execució del pressupost general de 

l’Ajuntament de Molló. 

TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs 

de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual: 

 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

PLANTILLA DE PERSONAL -  2023 

 

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 
NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

GRUP 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
   

- SUBESCALA AUXILIAR  2 1 C2 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL    

   -  ARQUITECTE   1 1 A 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 
3 3  

 

 

 

 

2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

GRUP 

PERSONAL D’OFICIS 
   

- PEO DE MANTENIMENT                                                             
- PERSONAL PISCINA                                                                                                  

 
2                              
1 
                   

        
          2 
          1 
          

 
AP 
AP 
 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
3 3  

 

TOTAL GENERAL  6 6  

 

 

QUART.- Sotmetre el pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per 

a l'exercici 2023 a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant  

un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler 

d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del RDLEG 

2/2004. 

 

CINQUÈ.- El pressupost general de l’Ajuntament de Molló s’entendrà aprovat 

definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d’exposició 

pública, segons disposa l’article 169.1 del RDLEG 2/2004. 

 

SISÈ.- Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 

Generalitat de Catalunya. 

 

SETÈ.- El pressupost general de la l’Ajuntament de Molló entrarà en vigor una vegada 

publicat l’edicte, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
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VUITÈ.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció de control 

permanent sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del 

deute en l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Molló per a l’exercic i 

2023, que consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat  

pressupostària i el nivell de deute públic. 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella) 

 

 

5.0.- Moció d'impuls al municipalisme i la seva conciutadania. 

 

El proper 28 de Maig de 2023, es celebraran les eleccions municipals que clouran  

l’actual mandat 2019-2023. Ha estat un dels períodes més complexes des de la 

recuperació de la democràcia. Haver d’afrontar els efectes de la COVID; la crisi 

econòmica i social que s’ha agreujat per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, 

amb una especial incidència en l’àmbit energètic;  la inflació que estem patint  i els 

efectes del canvi climàtic, han posat a prova la nostra societat i també la capacitat 

de reacció dels governs locals del nostre país. 

 

Entenent que molts dels reptes que se’ns han plantejat son estructurals i tindran 

continuïtat en els propers anys, els pobles i ciutats de Catalunya,  palesem la 

necessitat d’enfortir el primer nivell de l’administració per a poder garantir el dret a 

una bona administració que ha de tenir la nostra ciutadania per afrontar el futur.  

 

Cal que el sistema institucional del nostre país es pugui adaptar d’una manera eficaç 

i eficient a la nova realitat i fer-ho des de l’asimetria territorial que caracteritza 

Catalunya. Això comporta consolidar competències que es presten molt millor des de 

la proximitat i que actualment no tenen l’empara jurídica suficient.  

 

L’administració local ha de donar resposta des de la primera línia a les desigualtats 

que provoca la crisi socioeconòmica i impulsar les solucions per a resoldre-la. El 

sistema de finançament actual, no resol adequadament les situacions que hem patit 

i que estem patint. 

 

En aquests darrers anys els Ajuntaments estem patint situacions que fan que el 

principi de suficiència financera no es compleixi. Aquesta manca de suficiència 

financera, no es pot solucionar amb les eines que disposem els ens locals. Les figures 

impositives que preveu l’Ordenament Jurídic ja estan prou tensionades i no ens 

podem permetre una major pressió fiscal des de l’àmbit local. 

 

Cal un replanteig estructural del finançament de les administracions públiques, a tots 

els nivells, que doni resposta als dèficits que acumula l’àmbit local. Mentre no es 

produeixi aquesta reforma, cal incrementar de manera urgent les transferències que 

reben els Ajuntaments a través de la participació en els tributs i  els ingressos de 

l’Estat i que representen gairebé un 70% de les transferències que reben els 

Ajuntaments de Catalunya.  
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La  Llei de Governs i finances locals ha de comportar un repartiment més just entre 

les administracions públiques catalanes, atorgant a les competències locals el 

finançament que li correspon. Cal recordar que del total de transferències als 

Ajuntaments, un 15% provenen de la Generalitat. 

 

Les convocatòries i la gestió dels Fons Next Generation han posat  en evidència, una 

vegada més, que per a garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, visqui on 

visqui, cal vetllar per l’equitat territorial en l’accés i el repartiment de recursos.  

Tres quartes parts dels nostres Ajuntaments, tenen una població inferior a 2.000 

habitants. Però, en canvi, han de garantir els mateixos serveis bàsics que els de més 

població. I els recursos i les eines de les que disposen, no son les mateixes.  

 

Iniciatives com l’Agenda Rural, l’Estatut del Municipi Rural, la llei de Territori o l’abans 

esmentada Llei de Governs i finances locals, han d’evitar una Catalunya a dues 

velocitats.  

 

Cal també afrontar d’una manera decidida la dignificació i el reconeixement de la 

tasca de les persones que ens representen en els Ajuntaments. Les electes i els 

electes locals son una part fonamental del nostre sistema institucional i no es té prou 

present tot el que comporta dedicar uns anys de les seves vides al servei de la 

comunitat. 

 

Finalment, l’acció conjunta dels Governs locals ha permès impulsar la transformació 

del nostre país al costat de la resta de les institucions. També les entitats 

municipalistes hi han contribuït. Poder oferir de manera conjunta la compra o la 

prestació de serveis, l’assessorament, la formació de tècnics i electes o la defensa 

conjunta dels interessos locals davant la resta d’administracions, les fan útils al 

municipalisme i a la ciutadania. 

 

L’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis celebrada a Molins de Rei, va 

aprovar per unanimitat el passat dia 7 d’Octubre una Resolució que concretava totes 

aquestes propostes, que es sintetitzen en aquesta proposta de moció.  

 

És per aquests motius que el Ple de l’Ajuntament de Molló pren els següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la Llei 

de Governs i finances locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les 

competències i els recursos perquè els Ajuntaments i els Consells Comarcals puguin 

afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que requereix 

l’administració que està més propera al ciutadà.  

 

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a replantejar de manera estructural el 

finançament dels ens locals, incrementant les transferències que reben els 

Ajuntaments de la participació en els tributs i en els ingressos de l’Estat. Aquest 

increment ha de pal·liar la manca de recursos per fer front a l’augment del cost de 

l’energia, dels costos de l’obra pública o del costos salarials producte de la inflació, 

entre altres causes. 
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TERCER.- Instar als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a que 

en la tramitació de la nova llei que regula l’impost sobre l’increment dels terrenys de 

naturalesa urbana (plusvàlua), s’articuli de manera que es reforci la seguretat jurídic a 

i que es garanteixi els ingressos per aquest impost. 

 

QUART.- Instar al Govern de l’Estat a que compensi la pèrdua d’ingressos que estan 

patint els ens locals per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Béns de Naturalesa 

Urbana i per l’efecte de les Sentències del Tribunal Constitucional. 

 

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït del 5% a tots els punts de 

subministrament d’energia dels ens locals de Catalunya (tal com ja s’aplica 

actualment als punts amb potencia contractada de fins a 10KW). 

 

SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a incorporar l’equitat  

territorial com a criteri transversal de les polítiques públiques que s’impulsin. Cal que 

l’accés i el repartiment dels recursos públics s’adaptin a la realitat territorial del nostre 

país i que tan la ciutadania com els Governs locals dels municipis amb menys població 

tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els de les zones urbanes.  

En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l’execució de la rec ent aprovada 

Agenda Rural de Catalunya i que s’acceleri l’aprovació de l’Estatut dels Municipis 

rurals. 

 

SETÈ.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat i a les cambres legislatives, a 

impulsar la dignificació de la tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar  

la iniciativa que està impulsant l’Associació Catalana de Municipis amb la redacció de 

l’Estatut de l’electe local, que ha de tractar aspectes com la formació, la capacitació, 

els drets retributius i laborals o la protecció jurídica entre altres, per a dotar de 

suport, reconeixement i recursos als electes locals. 

 

VUITÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat a reconèixer la tasca del 

municipalisme a la nostra societat. Tan directament a través dels Governs Locals com 

a través de les entitats municipalistes, la defensa dels interessos municipalistes 

contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, aportant -hi els valors 

de la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del municipalisme en òrgans 

com el Consell de Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals, és 

plenament compatible i complementari amb la tasca que les entitats municipalistes 

porten a terme des de fa ja més de quaranta anys. 

 

I tot això, per a tenir més i millors servis públics, de qualitat i en benefici sempre de 

la nostra conciutadania. 

 

NOVÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 

Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de 

l’Estat Espanyol i al Congrés dels Diputats, per fer-ho arribar també als seus grups 

parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis 

per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades. 
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Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella) 

 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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