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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 3/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 15 de març de 2013
Inici: 21:00
Acabament: 22:05
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Excusa:

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

Assisteix l’interventor Sr. Manel Vàzquez Díaz, comissionat pel SAT comarcal.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per les funcions
públiques de Secretaria.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a
l'efecte de tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació definitiva del Nomenclàtor Municipal de Molló
Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i substitut del municipi
de Molló.
6.
Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Molló i el Servei Català de
Trànsit.
7.
Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal
del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte municipal.
8.
Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2012
9.
Aprovació del Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2012,
presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
10. Aprovació de la modificació número 01/2013 del Pressupost de 2013
11. Assumptes urgents
12. Mocions:
12.1. Moció d’adhesió a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya.
12.2. Moció en defensa de l’autonomia local i les competències de la
Generalitat en l’organització territorial i règim local.
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12.3. Moció per a la construcció de la torre de telecomunicacions de Coll
de Bucs (terme municipal de Camprodon).
13. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els
punts següents:
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes dels Plens corresponents a les sessions:
Núm. 1, ordinària, d’ 11 de gener de 2013
Núm. 2, extraordinària, de 22 de febrer de 2013
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena
2. Correspondència i despatx oficial
Núm.
Ordre
Ple
1

Data
11/01/2013

2

13/02/2013

Assumpte
Sol·licitud designació d’un representant de l’ajuntament de
molló al Consell Escolar de l’Escola Doctor Robert
Presentació nou president de la Diputació de Girona

3

04/03/2013

Fundació Esclerosi Múltiple. Sol·licitud col·laboració

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

Assumpte

13/12/2012

Remuneració càrrecs electes per assistència a plens.

03/01/2013

Liquidació per informe tècnic 12 parcel·les

09/01/2013

Tramesa expedient de rehabilitació Masia veïnat dels Grells, 2 a Urbanisme.

08/01/2013

Llicència d’obres per finalització habitatge al veïnat dels Grells, 1.

14/01/2013

Autorització pagament de factura corresponent a la pàgina web.

14/01/2013

Autorització pagament de factura de l’empresa de sonorització

14/01/2013

Sol·licitud d’alta a la seu electrònica (Seu-e i E-Tauler)

14/01/2013

Liquidació per expedient de document administratiu, per l'habitatge situat al
veïnat de Favars, 17
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14/01/2012

Llicència d’obres per instal·lar tancament amb fil Pastor a la finca de la carretera
de França

14/01/2013

Requeriment de documentació per llicència d’obres a empresa de gas.

14/01/2013

Imposició de multes coercitives per incompliment de l’Ordre d’Execució a finca
situada al veïnat de Fabert número, 15

14/01/2013

Compensació a l’alcaldia per dedicació 75% de la jornada

15/01/2013

Designació de la Regidora d’Ensenyament com a representant de l’Ajuntament de
Molló al Consell Escolar del SI Germans Vila Riera de Camprodon

18/01/2013

Autorització ús de la Sala Polivalent i del Centre Social Migjorn per festa
aniversari infantil

22/01/2013

Retorn al propietari del local de la plaça Major, 10 baixos de 0.37 cèntims per
error càlcul de llicència

22/01/2013

Llicència d’obres per a formació d’un local amb sistema de compartimentació
fusta, a l'habitatge al c/ de les Marrades, 4 baixos 1era

29/01/2013

Llicència d’obres per a la realització de tanca de jardí en espai lliure privat, al c/
de Solà Morales, 30

28/01/2013

Llicència d’obres per enderroc a Can Lo, Carrer Guardiola 55-57.

04/02/2013

Liquidació 7 euros per expedició de documents a Empresa de construcció

04/02/2013

Exempció del impost de vehicles per discapacitat

05/02/2013

Requeriment de documentació, llicència obres per fer un
veïnat dels Grells, 1

05/02/2013

Liquidació per expedició de documentació administrativa

05/02/2013

Liquidació expedient de segregació a la finca situada ala Urbanització de Can
Gassiot

02/02/2013

Liquidació per expedició de document urbanístics. Per l'habitatge situat al veïnat
els Grells, 1

05/02/2013

Per procedir al retorn de l’aval a empresa constructora, obres del passeig
Vallespir

06/02/2013

Atorgar llicència d’obres per a treballs de manteniment i reparació a la Cabanya
de Can Bertran al carrer Enllà, 4 d’Espinavell

12/02/2013

Sol·licitud ajut a la Diputació en el marc de la campanya “del Pla a l’Acció”

13/02/2013

Liquidació per expedició de certificat urbanístic

14/02/2013

Aprovació de la baixa del subministrament d’aigua de les adreces del carrer Sant
Sebastià 6-8 i de la Font Vella 10

15/02/2013

Sol·licitud a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona ajut
econòmic pel finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local

dipòsit de biomassa al
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21/02/2013

Aprovació Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat i els pobles de la Vall
per fi d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya

21/02/2013

Baixa de rebuts, impost de vehicles de tracció mecànica

12/02/2013

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per la prevenció d’incendis
forestals en camins municipals i franges periurbanes

01/03/2013

Requeriment de documentació per donar de baixa un vehicle.

01/03/2013

Requeriment de documentació per obtenir comunals, habitatge del Veïnat de
Ginestosa, 3

01/03/2013

Requeriment de documentació per obtenir comunals, habitatge situat al carrer de
Santa Magdalena, 7

01/03/2013

Requeriment de documentació per obtenir comunals a la habitatge situat al veïnat
de Favars, 18

El Ple en queda assabentat
4. Aprovació definitiva del nomenclàtor municipal de Molló
Vist l’acord del Ple de data 11-01-2013 que va aprovar l’expedient
d’actualització del nomenclàtor oficial i la numeració de les vies i habitatges
disseminats del poble de Molló tal i com hi consten a l’expedient elaborat per
l’Ajuntament;
Vist que s’ha sotmès l’expedient a informació pública, al BOP de Girona,
pàgina Web municipal i tauler d’edictes de l’Ajuntament, i al diari el Ripollès,
durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que tothom pugui consultar-ho i
presentar al·legacions i suggeriments que consideri pertinents, sense que se
n’hagin presentat;
Vist l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i la
Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions
tècniques sobre la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants.
Atès que un cop finalitzat l’expedient es procedirà a la notificació de l’Acord
a l’interessat (en cas d’elecció de denominació de la via en honor d’una
determinada persona) o als seus drethavents (en cas de finament de la
persona) i a les Administracions interessades i a la resta d’Entitats afectades.
En particular, serà necessari comunicar la nominació o renominació del carrer
a la Delegació Provincial d’Estadística (INE), IDESCAT, al Cadastre, al
Registre de la Propietat i a Correus.
Vista la documentació tècnica que consta a l’expedient.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Aprovar definitivament l’expedient d’actualització del nomenclàtor oficial i
la numeració de les vies i habitatges disseminats del poble de Molló tal i com
hi consten a l’expedient elaborat per l’Ajuntament.
2. Comunicar la nominació o renominació del carrer a la Delegació Provincial
d’Estadística (INE), IDESCAT, a ICC, al Cadastre, al Registre de la Propietat i
a Correus per a la seva deguda constància.
3. Realitzar els canvis oportuns al Padró Municipal d'Habitants, així com
comunicar les noves adreces a tots els veïns afectats.
4. Realitzar els canvis oportuns als diversos padrons fiscals municipals, a fi i
efecte que constin les noves adreces.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i substitut del
municipi de Molló
Atès que per Decret d'Alcaldia de data 14-01-2012 es va incoar expedient
pels tràmits del nomenament del Jutge de Pau titular i substitut del municipi
de Molló, d'acord amb els articles 4, 5 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, i l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial;
Atès que en al BOPG núm. 16 de 23-01-2013 es va publicar l'anunci per
presentar les sol·licituds de les persones interessades en aquest càrrec i s’ha
exposat al tauler d’anuncis del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Ripoll i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant el termini reglamentari;
Atès que han presentat la documentació quatre persones del municipi
interessades en el càrrec de Jutge de Pau de Molló:
•
•
•
•

Sr. Gerard Pairó Jorge
Sr. Josep Ricart Corcoy (La seva incapacitat parcial del 75%, per la
pèrdua d’un braç en accident laboral, no suposa impediment per
l’exercici del càrrec)
Sr. Joan Pastoret Ventulà
Sr. Guillem Pastoret Navarro

Vist que Ple de l’Ajuntament considera el Sr. Gerard Pairó Jorge com el
candidat més qualificat per ocupar el càrrec de jutge de Pau segons el
currículum que aporta amb experiència en l’administració pública com a
funcionari i que per les tasques que desenvolupa com a tal té major
experiència en tractar assumptes que tenen vinculacions evidents amb la
justícia (sobretot qüestions de rescat en muntanya i possibles aixecaments de
cadàvers, entre d’altres). Per la seva condició de funcionari (Bomber de la
Generalitat) es demana expressament al Tribunal Superior de Justícia de

5

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

Catalunya el reconeixement de la compatibilitat per exercir el càrrec de jutge
de Pau de Molló.
Vist que el segon candidat més ben valorat és el Sr. Joan Pastoret Ventulà
per currículum i experiència professional.
El Ple aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i
Dret integren la corporació, i en conseqüència complint el quòrum exigit de
majoria absoluta, l’acord següent:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els nomenaments
de:
JUTGE DE PAU TITULAR DE MOLLÓ: Sr. Gerard Pairó Jorge
Suplent del titular: Sr. Josep Ricart Corcoy
JUTGE DE PAU SUSTITUT DE MOLLÓ: Sr. Joan Pastoret Ventulà
Suplent del substitut: Sr. Guillem Pastoret Navarro
2. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a
Barcelona, Secretaria del Govern Jutges de Pau, així com al Jutjat de Primera
Instància i Instrucció Únic de Ripoll per al seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
6. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Molló i el Servei Català
de Trànsit
Vista la minuta de conveni entre l'Ajuntament de Molló i el Servei Català de
Trànsit, per regular les competències sancionadores dins el casc urbà.
Vist que la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de
Trànsit, al seu article 2.2 preveu que el Departament de Governació i el
Servei Català de Trànsit poden establir convenis de col·laboració, coordinació
i substitució amb els ens locals, en el marc de les respectives competències i
que segons l'article 11 els delegats i delegades territorials del Govern de la
Generalitat poden assumir la competència sancionadora per infraccions de
normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre
que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'ajuntament afectat i
el Servei Català de Trànsit;
Atès que l'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de
constrenyiment.
Atès que l'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions
comeses en les vies urbanes que són formulades per les policies locals i
tramitades i percebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir
parcialment, mitjançant conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en
la forma que s'ha d'establir per reglament;
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Vist que els agents del CME denuncien amb caràcter obligatori les infraccions
a les normes de circulació comeses en vies urbanes. Les denúncies es
formulen amb butlletes del Servei Català de Trànsit. L’instructor dels
expedients és el Servei Territorial de Trànsit i l’autoritat sancionadora és el
DIRECTOR del Servei Català de Trànsit. No s’exclou l’àmbit d’aplicació del
Conveni cap tipus de denúncia;
Vist l'informe favorable de Secretaria de conformitat a l'article 47.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la
necessitat d'aprovació per majoria absoluta dels membres que de Dret
formen la corporació;
El Ple aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i
Dret integren la corporació, i en conseqüència complint el quòrum exigit de
majoria absoluta, l’acord següent:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en Dret fos necessari per
a la signatura del conveni i expressament per dictar les resolucions que fossin
adients per al seu compliment.
Expressament facultar-lo per aprovar la modificació del conveni de comú
acord amb el Servei Català de Trànsit, sempre i quan no s'alteri el seu
contingut essencial, pel que fa la reversió de part de l'import de les multes a
l'Ajuntament de conformitat a l'article 11 de la llei 14/1997, de 24 de
desembre, donant-ne compte al Ple.
3. Trametre aquest acord al Servei Català de Trànsit
L’alcalde explica que la recaptació de les sancions la realitzarà directament el
Servei Català de Trànsit, i que l'Ajuntament no ingressarà cap euro per
aquest concepte. L’ interès de l'Ajuntament és que la gent aparqui bé i i no
pas l'afany recaptatori
El secretari comenta als assistents que estem davant un acord important pel
fet que l’Ajuntament delega la potestat sancionadora a una altra
Administració.
7. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ARQUITECTE MUNICIPAL.
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molló i el
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte
municipal a través de l'arquitecte Sr. Xavier Rico i Miró;
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Ateses les competències delegades al Consell Comarcal del Ripollès en sessió
celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis
de col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i
publicades al BOP de Girona número 144 de 29-07-2011;
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient;
Atès que és preceptiu l'informe de Secretaria de conformitat a l'article 179
del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En relació a l'article 47.h)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local és
necessària d'aprovació de la proposta per majoria absoluta dels membres que
de Dret formen la corporació;
El Ple aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i
Dret integren la corporació, i en conseqüència complint el quòrum exigit de
majoria absoluta, l’acord següent:
Primer. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació del
servei d’arquitecte municipal amb la designació de l'arquitecte Sr. Xavier Rico
i Miró per a al realització de les tasques pròpies de tècnic municipal.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte
corresponent.
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del
conveni, perquè en tingui constància
Quart. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui tan àmpliament com en
dret sigui necessari per a la signatura del conveni.
8. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012.
L’alcalde president dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 19 de febrer de
2012 d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2012, d’acord amb el que
estableix l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

a. Operacions corrents

445.693,83

342.677,03

103.016,80

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
2. Actius financers

73.087,69
518.781,52

203.828,37
546.505,40

-130.740,68
-27.723,88

32.961,72

-32.961,72

3. Passius financers

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
L'EXERCICI

DE
518.781,52

579.467,12

-60.685,60

AJUSTAMENTS:
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent
de
Tresoreria
per
a
despeses generals.
5. Desviacions de finançament negatiu
de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu
de l'exercici

37.784,77
100.000,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

77.099,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC 95:

Operacions corrents
Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (
Capítols I a VII)
AJUSTAMENTS SEC 95

DRETS
RECONEGUTS
NET
445.693,83
73.087,69
518.781,52

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
342.677,03
203.828,37
546.505,40

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
103.016,80
-130.740,68
-27.723,88
-38.886,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC 95

-66.610,85

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA:
EUR
1.(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE L’EXERCICI
211.549,56

De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats

179.571,05

D’operacions comercials

0,00

De Recursos d’Altres Ens Públics

0,00

Menys = Ingressos realitzats pendents
definitiva
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A
L’EXERCICI
De pressupost de despeses. Exercici corrent

EUR

460.414,04

De pressupost d’ingressos. Exercici corrent

D’altres operacions no pressupostàries

EUR

125.346,89
d’aplicació
FINAL

56.053,46

DE

De pressupost de despeses. Pressupostos tancats

255.263,70
108.445,14
145.836,06

De pressupost d’ingressos

0,00

D’operacions comercials

0,00

De Recursos d’Altres Ens Públics

0,00

D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
3. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
4.
ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA
5.
Saldos de dubtós cobrament

1.334,39
351,89
40.223,82
0,00
90.762,68
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6.

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1-2+3-4-5)

154.611,48

A la vista de l’anterior liquidació l’interventor comissionat pel SAT, Sr. Manel
Vàzquez dóna compte de l’incompliment de l’estabilitat pressupostària en els
termes següent:
“...”
L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos, i altres actuacions que afectin
a les despeses o ingressos de les Entitats Locals, se sotmetrà als principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa
europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article
11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit
estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i
deute públic.
Tal com estableix l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats
Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local.
Per tot l’exposat la intervenció d’aquesta corporació.
INFORME:
Que el passat dia 12 de febrer de 2013 va emetre un informe corresponent a la
liquidació del pressupost del 2012, mitjançant el qual entre d’altres informe sobre
l'incompliment de la liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals de conformitat amb la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i, per tant la necessitat que el Ple aprovi en el termini màxim d'un mes
un Pla Econòmic Financer.
“...”
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La qual cosa es va saber al Ple per a la seva deguda constància
El Ple en queda assabentat
9. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ, TANCAT A 31
DESEMBRE DE 2012, PRESENTAT PEL CONSORCI SERVEI
RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS.

DE
DE

Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec,
tancat a data 31 de desembre de 2012 i la relació de rebuts pendents de
cobrament detallats per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre
de 2012, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes
Pendent anterior 31-12-11
Total càrrecs a 31-12-12

Padrons i
liquidacions
33.659,68

Ingressos

Baixes

Pendent de
cobrament

328.263,74

Ingrés en voluntària

274.764,76

Ingrés en executiva

53.498,98

Baixes

21.713,85

Pendent en voluntària

1.004,78

Pendent en executiva

17.200,66

Sumes
Interessos de demora

361.923,42

Recàrrecs d’apressament
Costes

Total ingressos a 31.12.12

328.263,74
1.661,43

21.713,85

18.205,44

9.084,25
744,34

333.120,87

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2012,
presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, pel seu coneixement i
als efectes adients.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2013. SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DEL 2013
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Atès que, en data 19 de febrer de 2013, l’alcalde de Molló va incoar
l’expedient núm. 1/2013 de modificació del Pressupost per a l’exercici 2013.
Vist que la intervenció ha emès un informe favorable, però que amb aquesta
modificació del pressupost de 2013 es deixa de complir amb la llei
d'estabilitat pressupostària en els termes que estableix la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
per la qual cosa l'Ajuntament està obligat a aprovar un Pla Financer a un any.
La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162
i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març i l’article 47 de la
LBRL,
Vista la nota informativa de data 9 juliol de 2012 emesa per la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor, sobre els procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals en el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que en el supòsit que
la liquidació pressupostària de l’exercici de 2012 i següents se situï en superàvit,
aquest s’ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles, a reduir
l’endeutament en termes nets, efectuant la seva aplicació a la disminució del passiu
financer.
Atès que de liquidació del pressupost amb romanent de Tresoreria a 31 de
desembre de 2012 per a despeses generals de signe positiu per un import
154.611,48 €, inferior al necessari per garantir el termini de pagament de les
obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Vistos els informes favorables d'Intervenció i de Secretaria;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari
finançat mitjançant aplicació de romanent de Tresoreria per a despeses
generals a 31/12/2011 i transferència entre partides, en la forma i el
contingut que es detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la qual forma part
integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils,
mitjançant anuncis en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a
l’objecte d’escoltar reclamacions i suggeriments.
3. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL
2/2005, de 5 de març.
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4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la
Delegació d’Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i
també als Serveis Territorials del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
Annex a l’acord de modificació del pressupost de 2013
- Exp. Núm. 1/2013 de suplement i concessió de crèdit extraordinari en el
pressupost de l’ajuntament de molló per a 2013 –
1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA:
1.A

Romanent de Tresoreria a 31/12/2012
Incorporació de Romanents de Crèdits

154.611,48 €
4.435,95 €

Romanent de Tresoreria utilitzat en la present modificació

150.175,53 €

Romanent de Tresoreria disponible

0,00 €

2.1. SUPLEMENTS DE CRÈDIT QUE S'ACORDEN:
Aplicació
Pressupostària
2013.1.161100

Concepte
Altres inversions
TOTAL

Consignació
actual
22.015,00 €
22.015,00 €

Consignació
Alta
Final
23.462,29 € 45.477,29 €
23.462,29 € 45.477,29 €

2.2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN:
Aplicació
Pressupostària Concepte
2013.1.162,62201 Remodelació Àrea d’escombraries
de Molló
2013.1.162.62202 Remodelació Àrea d’escombraries
d’Espinavell
2013.1,151,63901 PUOSC'13 Redacció de Projectes
2013,1,165,63301 PUOSC'13 Enllumenat Espinavell

TOTAL

Consignació
actual

Alta

Consignació
Final

0,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €
0,00 €

20.060,59 €
56.652,65 €

20.060,59 €
56.652,65 €

0,00 €

126.713,24 € 126.713,24 €

La proposta s’aprova per unanimitat
11. ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha
12. Mocions
12.1 MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013,
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
amb el contingut següent:
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“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del
poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica
catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana,
amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint
més autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del
Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra
de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el
dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació
de reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya
el 1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou
abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona
República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de
Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un
règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència
activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la
llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977
del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de
les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de
transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel
Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions
de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució
democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat
Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui
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s’expressa amb total claredat en els
financers, socials, culturals i lingüístics.

aspectes

polítics,

competencials,

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de
superar l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania
envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el
Parlament de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya
pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu
mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya
del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de
forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en
la primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres
eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del
poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer
efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes
de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els
principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i
el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la
societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui
l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant
fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt
de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el
coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva
participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions
europees i el conjunt de la comunitat internacional.
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– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la
voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de
mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la
Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la
democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els
diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per
tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball
que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de
fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces
polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre
país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a
ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a
decidir del poble de Catalunya.”
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de
2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.2. MOCIÓ
EN
DEFENSA
DE
L’AUTONOMIA LOCAL
I
LES
COMPETÈNCIES
DE
LA
GENERALITAT
EN
L’ORGANITZACIÓ
TERRITORIAL I RÈGIM LOCAL
El passat 15 de febrer, el Consell de Ministres va analitzar l’Avantprojecte de
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, tot concretant
les principals reformes que l’estat espanyol pretén impulsar en l’àmbit de
l’administració local. Durant els darrers mesos han sigut moltes les propostes
que s’han posat sobre la taula, des de propostes recentralitzadores fins a
propostes de reducció d’ens locals que hauria suposat la supressió de la
meitat de municipis de Catalunya.
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Si bé, és cert que cal anar cap a l’eliminació de duplicitats competencials per
fer un sistema més eficient i eficaç, també és cert que no podem admetre un
buidatge de les competències locals, sobretot en aquells municipis inferiors a
20.000 habitants (el 92% dels municipis catalans), vulnerant així l’autonomia
local. I tot això justificant-ho amb l’únic argument de garantir l’estabilitat
pressupostària i la sostenibilitat financera dels municipis i posant en tela de
judici la bona gestió de tants ajuntaments.
El que cal plantejar seriosament és una profunda reforma del model de
finançament dels ens locals, que s’adeqüi a les competències i atribucions
que realment executen, fet que no resolt l’Avantprojecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. La reforma que es
preveu només parla de clarificació de competències, eliminació de
mancomunitats i altres ens que no tinguin assegurada la sostenibilitat
financera, enfortir la figura del secretari i interventor que actuarà com a braç
executor de l’Estat espanyol, límit de les retribucions dels càrrecs electes
locals... però enlloc es proposa una modificació del sistema de finançament.
No és admissible que la racionalització de les estructures organitzatives locals
es faci única i exclusivament a través de l’enfortiment de les diputacions
provincials. Aquesta previsió vulnera clarament la competència exclusiva de
la Generalitat sobre l’organització territorial de Catalunya, a l’obviar
totalment l’existència d’entitats supramunicipals com són els Consells
Comarcals a Catalunya, entitats prestadores i mancomunadores de serveis.
Tot i que no es suprimeixin municipis tampoc podem admetre que els menors
de 20.000 habitants quedin buits de competències i serveis. Donada la
idiosincràsia pròpia de l’organització municipal catalana, on gairebé 500
municipis de fins a 1.000 habitants representen la meitat del territori, cal
recordar la necessitat de recolzar l’Administració més propera a la ciutadania,
del contrari molts territoris quedarien desertitzats, sens perjudici de
racionalitzar els recursos públics amb altres mesures.

L’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al
màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests,
convertint-los en mers executors de la voluntat del govern
espanyol. Aixa mateix, vol transmetre a l’opinió pública que els
ajuntaments són uns malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos
haurien de començar per l’administració de l’Estat ja que el deute d’aquesta
és del 53%, més de la meitat del total, mentre que el de les comunitats
autònomes és del 33% i el de les administracions locals és només del 14%,
tenint en compte que el deute de l’ajuntament de Madrid és un 25%
superior al de la suma dels 947 municipis de Catalunya.
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La reforma no preveu finalment la supressió de municipis, ara bé, preveu
una retallada de competències especialment greu en els municipis inferiors
a 20.000 habitants (el 92% a Catalunya), així com també limitant la
possibilitat de percebre retribucions perla dedicació al servei públic.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves
competències i no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya sobre organització territorial i en règim local (art. 151 i 160 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del Govern i el
Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i
competencials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat
del país.
Segon.- Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les
competències de la Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi
amb el pagament de les aportacions econòmiques establertes en les diferents
Lleis, reglaments i sentències que afecten el desenvolupament de les
competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en matèria
social i educativa.
Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el
desenvolupament de la nova Llei de governs locals, la qual ha de posar les
bases d’una administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi la
prestació de serveis de qualitat i eviti la duplicitat i confusió de competències
entre administracions.
Quart.- Transmetre el contingut de la present moció al govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, així com al President del govern central.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.3.
MOCIÓ
PER
A
LA
CONSTRUCCIÓ
TELECOMUNICACIONS DE COLL DE BUCS

DE

LA

TORRE

DE

Vista la moció de l’Ajuntament de Camprodon següent:
“…”
MOCIÓ
PER
A
LA
CONSTRUCCIÓ
TELECOMUNICACIONS DE COLL DE BUCS.

DE

LA

TORRE

DE

El Pla Catalunya Connecta contempla la construcció d’una torre de
telecomunicacions, al Coll de Bucs, que ha de donar servei a més de la meitat
del municipi de Camprodon, concretament a Beget, Rocabruna, Salarça, Bolòs
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i Font Rubí, amb serveis de TDT televisió terrestre digital, així com Telefonia
Mòbil i Banda Ampla.
El desenvolupament d’aquest Pla és competència de la Generalitat de
Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, i en concret de la Direcció
General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Competeix per
tant, al Govern, la construcció d’aquesta torre de comunicació.
Les obligacions per part de l’Ajuntament de Camprodon eren la posada a
disposició del terreny per a la construcció d’aquesta infraestructura. El
terreny situat a Coll de Bucs està a disposició de la Generalitat des de
novembre de 2009 mitjançant conveni signat per ambdues parts.
L’obra compta de fa més de dos anys de tots els permisos i llicències
urbanístiques per a la seva realització.
Malgrat tot aquests fets, l’obra, en data d’avui no s’ha iniciat. Per part de la
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, al llarg
d’aquest temps, s’han anat adduint problemes d’ordre econòmic, en concret,
per no disposar de prou partida per l’electrificació de la torre i per començar
l’obra.
L’Ajuntament de Camprodon, tot aquest temps, s’ha entrevistat nombroses
vegades amb el Conseller d’Empresa i Ocupació, així com amb el Director
General del Departament afectat, a fi de desencallar aquest projecte tan
necessari pel nostre municipi.
Fins i tot en el pressupost del 2012 l’Ajuntament va destinar, malgrat no ser
de la seva competència, 132.000€ per ajudar a cofinançar l’electrificació de la
torre. Aquest diners provenien de la subvenció del Pla d’Obres i Serveis i de
fons propis del mateix Ajuntament. El seu canvi de destí va ser possible
gràcies a la intervenció de la vicepresidenta del Govern la Honorable Sra.
Joana Ortega.
En data 30 de maig del 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar, per
unanimitat de tots els grups parlamentaris, instar al Govern a executar amb
celeritat l’obra d’aquest centre de telecomunicacions.
Malgrat tots aquest antecedents s’ha rebut una comunicació del cap de
serveis de telecomunicacions, Sr. Carles Salvadó, en la que es posa en
coneixement de l’Ajuntament de Camprodon que, al no disposar de capacitat
pressupostària, la Generalitat ha descartat aquesta actuació del Pla Catalunya
Connecta.
Si era greu el retard en l’execució d’aquesta obra, la desprogramació de la
mateixa és un fet realment inadmissible que va en contra dels dret que tenen
els veïns afectats, tant individualment com pel desenvolupament dels sectors
econòmics i de serveis existents a la zona, i contradiu els compromisos
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adquirits per part de la Generalitat així com el mandat que li va fer el
Parlament de Catalunya.
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- DEMANAR al Govern de la Generalitat, d’acord amb els compromisos
adquirits i el mandat del Parlament, que s’executin les obres de construcció
de la torre de telecomunicacions de Coll de Bucs amb la màxima celeritat.
Segon.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord al M.H President del Govern de
la Generalitat, a la MH Presidenta del Parlament, als Grups Parlamentaris, al
Consell Comarcal del Ripollès i als veïns afectats.
Camprodon, 11 de desembre de 2012
“...”
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
•
•

Donar-hi suport en tots el seus termes.
Comunicar-ho a l’Ajuntament de Camprodon per a la seva deguda
constància.

La proposta s’aprova per unanimitat
13. Precs i preguntes
No n’hi ha
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde
president de la corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, al lloc, data i hora,
dalt consignats.

El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,
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Josep Ruiz i Muñoz
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