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

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Dia: 3 de març de 2017
Inici: 21:00
Acabament: 21:45
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart
Sr. Pere Suñer Vilanova
Sra. Elena Llongarriu Guillamet
Sra. Carme Serra Casamitjasa
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé Hernández
Sr. Sebastià Folcrà Nou

Excusa: Cap
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries
de Secretaria.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Donar compte de l’Informe de Morositat i Període Mig de Pagaments corresponent al 4t
trimestre de 2016 i tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
6.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del 2016 al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública.
7.
Donar compte de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2016.
8.
Donar compte de la modificació de la denominació del Grup de Convergència i Unió “CIU”
a Grup Municipal del Partit Demòcrata Català “PdeCAT”.
9.
Aprovació del Compte de Recaptació a 31/12/2016.
10.
Aprovació de la modificació de les àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i
encomana de funcions de l’Alcaldia.
11.
Aprovació de la modificació del nomenament de representants de l’Ajuntament de Molló
en òrgans col·legiats.
12.
Aprovació de la modificació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
13.
Aprovació de l’anul·lació d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats.
14.
Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
15.
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions 2017.
16.
Aprovació del Pla de transformació digital de l’Ajuntament de Molló.
17.
Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Molló a la Xarxa Local SITMUN-Girona de la
Diputació de Girona.
18.
Mocions d’altres entitats:
18.1. Proposta de suport a la moció del col·lectiu perquè no ens fotin el tren, per exigir la
racionalització dels horaris de la línia de rodalies R-3.
18.2. Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes no es jutgen.
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18.3. Moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la
societat amb la pagesia.
18.4. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
19.
Assumptes urgents.
20.
Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat l’Acta número 1, de 13 de gener de 2017.
2. Correspondència.
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple:
Data
16/01/2017
30/01/2017

Resum
Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès. Cobrament en període voluntari
dels impostos, taxes i preus públics de l’exercici 2017 (de l’1 de febrer al 3
d’abril de 2017).
Diputació de Girona. Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
per a l’any 2017.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Núm.
Ple
1

Data

Matèria

30/12

De contracte de serveis per la redacció del projecte d’adequació del Camí de la
Retirada i direcció d’obra a Molló.
D’autorització i cessió de crèdit per a les actuacions de millora al Camí de la Roca de
Santa Creu de Molló per part del Consell Comarcal del Ripollès.
D’adhesió al Pla Agrupat de formació contínua de l’ACM, les diputacions de Girona,
Lleida, Tarragona, Consells Comarcals de la província de Barcelona i sindicats d’UGT,
CCOO i CSI-F.
De contracte menor per a la urbanització del Carrer Amunt, 8-20, d’Espinavell, Molló.
De retorn de l’aval en relació a l’atorgament de llicència d’obres al Carrer d’Amunt,
18, de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres a la Plaça Major, 5 de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres a la Plaça Major, 5 de Molló.
De retorn de l’aval en relació a l’atorgament de llicència d’obres al Carrer Guardiola,
61, de Molló.
De suspensió de primera ocupació de l’edifici unifamiliar aïllat del Carrer del Ter, 1,
de Molló.
D’expedició de certificat de secretaria.
Sobre retorn d’ICIO i avals d’unes obres no executades al Carrer de la Font Vella, 1012-14, de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres majors per a la construcció d’un garatge, al veïnat
del Riberal, 10, de Molló.
Sobre incorporació de romanent de crèdits al pressupost del 2017.
D’expedició de certificat de secretaria.
Retorn import pagat per excés de la instal·lació dels comptadors dels habitatges del
C. Sant Sebastià, 1, PB1ª-PB2ª a nom de Paratge Fabàs, SL
De liquidació corresponent al consum d’aigua de les obres de la carretera C-38, entre
Molló i Camprodon.
D’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Carrer d’Amunt, 8-20
d’Espinavell

2

9/01

3

11/01

4
5

13/01
16/01

6
7
8

16/01
16/01
16/01

9

16/01

10
11

20/01
20/01

12

23/01

13
14
15

23/01
24/01
24/01

16

27/01

17

30/01
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18

30/01

19
20
21
22

30/01
1/02
1/02
2/02

23

3/02

24

3/02

25

3/02

26

6/02

27

6/02

28

6/02

29

9/02

30
31

10/02
10/02

32

10/02

33

10/02

34

10/02

35

13/02

36
37

13/02
13/02

38
39

14/02
17/02

40

17/02

41

17/02

42

22/02

43

23/02

44

24/02

45

24/02

Expedient de disciplina per execució d’obres sense llicència al Carrer Sant Sebastià,
10 bis, de Molló.
D’incoació d’anul·lació d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats.
De contractació pels treballs de topografia a realitzar al Camí de la Retirada, de Molló.
De contractació de subministrament de material informàtic.
Sol·licitud de subvenció per la Tria de Mulats d’Espinavell 2017 a la Diputació de
Girona.
De compensació d’un deute de naturalesa pública i retorn de ICIO i avals d’una
llicència d’obres no executades al Carrer de la Font Vella, 10-12-14.
D’aprovació del conveni entre l’ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès
per la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal 2017.
D’atorgament de llicència obres menors per l’obra mecànica de comprovació de preses
de la xarxa de subministrament de gas a la urbanització de Can Gassiot, al terme
municipal de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres majors per projecte de distribució interior
d’habitatge al Carrer de Santa Magdalena, 13, de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres majors per projecte de coberta, al Carrer Santa
Magdalena, 13, de Molló.
D’aportació econòmica a l’Ajuntament de Camprodon per a les despeses del
carnestoltes de la Vall de Camprodon.
D’aprovació del conveni entre l’ajuntament de Molló i Àpex Forestal Ambiental SC per
tractament dades de caràcter personal per a les feines d’assistència tècnica per a ala
identificació de dades cadastrals de les finques afectades per les franges de prevenció
d’incendis al municipi de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres al Veïnat del Riberal, 7, de Molló.
D’esmena per error en el càlcul de l’import corresponent a la liquidació de llicència
d’obres majors per projecte de coberta, al Carrer Santa Magdalena, 13, de Molló.
De llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al Carrer Enllà, 3, d’Espinavell,
a Molló.
De retorn de l’aval i la fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de llicència
d’obres al Carrer Enllà, 3, d’Espinavell.
D’arxiu al requeriment de l’expedient de disciplina per l’execució d’obres sense
llicència al Carrer Sant Sebastià, 10 bis, de Molló.
D’encàrrec dels treballs per emissió d’informe sobre la modificació de l’estació
depuradora de Can Gassiot.
Sobre alta de 4 habitatges d’us turístic al Carrer Sant Sebastià, 1, de Molló.
D’autorització de rodatge del llargmetratge cinematogràfic “La Enfermedad del
Domingo”, a la carretera C-38, al terme municipal de Molló.
De constitució d’una bestreta de caixa fixa.
D’aprovació inicial de la modificació del projecte d’urbanització del Pla Parcial “Can
Gassiot II”
De recepció de les obres de pavimentació del vial principal de can Gassiot, al veïnat
de Favars de Molló.
D’expedició d’un certificat relatiu a estar al corrent de les obligacions tributàries de la
finca situada al carrer de Sant Sebastià, 6-8, de Molló; dels anys 2012, 2013, 2014 i
2015
D’aprovació de l’aportació econòmica a l’AECT del País d’Art i Història transfronterer
de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, anualitat 2017.
De sol·licitud de subvenció del fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació
de Girona 2017-despeses de cultura.
De sol·licitud al Consell Comarcal del Ripollès de neteja i buidatge de la fossa sèptica
del Carrer de les Marrades.
De canvi de titularitat d’activitat comercial a Can Bruel, a la Plaça Major, 3, de Molló.

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la relació de factures aprovades.
Es dóna compte de les relacions de factures de la 1 a la 3 del 2017 aprovades des de
la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat
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5. Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagaments corresponent
al 4t trimestre de 2016, tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Es fa saber que en data 10-01-2017 es va trametre al MINHAFP la informació del PMP del 4t.
trimestre de 2016 següent:
Ratio operacions pagades: - 9,10
Import pagaments realitzats: 94.915,80 €
Ratio operacions pendent: 0,12
Import pagaments pendents: 7.829,32 €
PMP: - 8,40
PMP Global: - 8,40
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del 2016 al
ministeri d’hisenda i funció pública.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans
del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació
al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Es per això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució
del quart trimestre del pressupost de 2016, el contingut del qual és el següent:
F.3.2 Informe actualizado Evaluación
Ingreso
no financiero
09-17-107-AA-000 Molló 684.347,58

- Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
Gasto
Ajustes
Ajustes por
Capac./Nec.
no financiero propia Entidad operaciones internas Financ. Entidad
526.322,28
-29.302,25
0,00
128.723,05

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

128.723,05

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre 2016
Aumentos/
Gasto
disminuciones
computable
(art. 12.4)
Liquid.2014 (2)
Pto.2016
(GC2015)I =(1)*(1+TRCPIB) (IncNorm2016)III
II
(1)
(3)

Gasto
computable
Previsión
Gastos
Liquidación
inversiones
Límite de la (GC2016) IV
financieramente Regla Gasto 2016
sostenibles (4) (5)=(2)+(3) (6)

Entidad
09-17-107544.397,06 554.196,21
15.000,00
0,00
569.196,21
AA-000 Molló
Total
de
gasto
544.397,06 554.196,21
15.000,00
0,00
569.196,21
computable
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto” y el “Gasto computable Liq. 2016”
61.915,66
(GC2016) (5)- (6)
% incremento gasto computable 2016 s/ 2015
-6,82

507.280,55
507.280,55
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SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Deuda viva al final del período
Deuda
Operaciones
a
con
Factoring Avales
Otras
Con
Entidad
Emisiones
corto
Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
de deuda
plazo
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
crédito
09-17-1070,00
0,00
118.753,71 0,00
0,00
0,00
0,00
AA-000 Molló
Total
Corporación 0,00 0,00
118.753,71 0,00
0,00
0,00
0,00
Local

Total
Deuda viva
al final del
período
118.753,71
118.753,71

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley orgánica
2/2012.
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que
forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del
ejercicio 2016.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla
la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector
Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
La Corporación cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012.
Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el
Plan Económico Financiero (PEF)
Nivel de deuda viva es 118.753,71

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada a
tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de la web
del Ministeri d’Economia i Hisenda i Funció Pública, en data 30 de gener de 2017.
El Ple en queda assabentat
7. Donar compte de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2016.
Es dóna compte de les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal a
1 de gener de 2016 és la següent: 335 habitants.
El Ple en queda assabentat
8. Donar compte de la modificació de la denominació del grup de Convergència i Unió
“CIU” a grup municipal del Partit Demòcrata Català “PDeCAT”.
Es dóna compte de l’escrit presentat i signat per tots els membres del grup de CiU a
l’Ajuntament de Molló, de 23 de gener de 2017, amb registre d’entrada 49/2017, on
manifesten la voluntat de fer un canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i
Unió “CIU” a Grup Municipal del Partit Demòcrata Català “PDeCAT”.
El Ple en queda assabentat
9. Aprovació del compte de recaptació a 31-12-2016
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data
31 de desembre de 2016 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any,
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2016, del qual es desprenen les dades
següents:
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Conceptes
Pendent anterior 31.12.15
Total càrrecs a 31.12.16
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes
Total ingressos a 31-12-16

Padrons
i
liquidacions
47.409,80
419.860,92

Ingressos

Baixes

Pendents
cobrament

386.759,58
19.974,96
22.106,40
16.009,01
22.411,64
519,62
2.644,19
340,52
410.238,87

22.106,40

38.420,65

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 2016, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria
pel seu coneixement i als efectes adients.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Aprovació de la modificació de les Àrees de gestió municipal, Presidència de les
àrees i encomana de funcions de l’Alcaldia.
Per tal d’aconseguir una millor eficàcia en la gestió de les activitats que ha de portar a terme
aquesta corporació és aconsellable delegar les diferents tasques per àrees o serveis
determinats als regidors municipals.
Atesa la renúncia en data 25 de novembre de 2016 del Sr. Jordi Aspar i Bas, regidor de la
corporació que ostentava la Regidoria de Governació i Hisenda, amb competències en
Governació, justícia i seguretat, Ciutadania, Hisenda, Finances i Pressupost;
Atès que en data 13 de gener de 2017 va prendre possessió el Sr. Sebastià Folcrà Nou com a
nou regidor de la Corporació;
Atès l’acord de Ple de 19 de juny de 2015 sobre l’aprovació del cartipàs municipal de la
legislatura 2015-2019;
Vistes les competències de l'alcalde segons el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril Reguladora de les bases del règim local;
D’acord amb el que estableix l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 43 i següents
del Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, de 28 de novembre
de 1986, i de conformitat amb el principis que han de regir l'administració pública, recollits a
l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú;
Vist l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que regula la naturalesa i règim legal
de l'encomana de gestió;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Modificar les Àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i encomana de funcions de
l’Alcaldia segons la distribució següent:
Regidor

Regidoria

Àrees de competència

Josep Coma
Guitart

Regidoria de Presidència,
Règim Intern i Administració
Electrònica.
Regidoria d’Urbanisme, Obres
i Serveis
Regidoria de Promoció
Econòmica i Desenvolupament
Local
Regidoria de Medi Rural i
Veïnats

Presidència,
Comunicació,
Participació
Ciutadana,
Relacions Institucionals, Afers Extramunicipals, Règim
Intern, Protecció Civil, Administració Electrònica.
Transports i Mobilitat, Obres Públiques, Planificació
Territorial, Urbanisme, Habitatge, Paisatge, Residus,
Aigua, Sanejament, Serveis Municipals.
Ocupació, Indústria, Emprenedoria i Iniciatives Locals,
Noves Tecnologies i Societat de la Informació, Energia i
Equipaments Públics
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, Boscos i Comunals,
Medi Ambient, Sostenibilitat, Veïnats.

Regidoria d’Afers Socials i
Culturals

Salut, Benestar Social i Família, Cultura, Festes, Esports,
Ensenyament, Joventut, Igualtat i Gènere.

Regidoria de Turisme i Fires.

Comerç, Consum, Artesania, Turisme, Fires.

Regidoria de Governació i
Hisenda

Governació, Justícia i Seguretat Ciutadania, Hisenda,
Finances i Pressupost.

Pere Suñer
Vilanova
Elena Llongarriu
Guillamet
Maria Teresa
Buixeda Vilarrasa
Mireia Solé
Hernàndez
Carme Serra
Casamitjasa
Sebastià Folcrà
Nou

2. L’alcalde, Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, podrà quan ho consideri convenient, incorporarse a la gestió de qualsevulla de les actuacions de les altres àrees.
3. Publicar aquest acord al BOP de Girona, E-Tauler i al web municipal www.mollo.cat.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Aprovació de la modificació del nomenament de representants de l’Ajuntament
de Molló en òrgans col·legiats.
Atesa la renúncia en data 25 de novembre de 2016 del Sr. Jordi Aspar i Bas, regidor de la
corporació que ostentava la representació al Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient
(CILMA).
Atès que en data 13 de gener de 2017 va prendre possessió el Sr. Sebastià Folcrà Nou com a
nou regidor de la Corporació;
Atès l’acord de Ple de 19 de juny de 2015 sobre l’aprovació del cartipàs municipal de la
legislatura 2015-2019;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar representants de l’Ajuntament, o el regidor a qui faculti, per tal que ostentin la
representació a les diferents entitats, segons el detall següent:
Sebastià Folcrà Nou

Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA)

2. Publicar aquest acord al BOP de Girona i a l’E-Tauler i trametre certificació a les
corresponents entitats, preferentment per via telemàtica.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Aprovació de la modificació dels membres de la Comissió Especial de Comptes
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Atesa la renúncia en data 25 de novembre de 2016 del Sr. Jordi Aspar i Bas, regidor de la
corporació, membre de la Comissió Especial de Comptes, d’acord a la resolució del Ple de 19
de juny de 2015 sobre l’aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019;
Atès que en data 13 de gener de 2017 va prendre possessió el Sr. Sebastià Folcrà Nou com a
nou regidor de la Corporació;
De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Especial de
Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions Locals, i la seva composició
estarà integrada per membres de tots els Grups Polítics integrants de la Corporació. El nombre
de membres és proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada
grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Modificar els membres de la Comissió Especial de Comptes, que estarà formada per tots els
regidors de la Corporació següents:
President
Vocals

Josep Coma i Guitart
Pere Suñer Vilanova
Elena Llongarriu Guillamet
Ma. Teresa Buixeda Vilarrasa
Mireia Solé Hernàndez
Carme Serra Casamitjasa
Sebastià Folcrà Nou

Els membres de la Comissió, independentment del número d’assistents a les reunions,
actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva representativitat en el Ple de la Corporació:
7 vots.
2. Publicar aquest acord al BOP de Girona, E-Tauler i al web municipal www.mollo.cat.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Aprovació de l’anul·lació d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats.
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest
ajuntament, cal establir si els drets i les obligacions reconegudes procedents d’exercicis
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament són efectivament exigibles
actualment.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2017 s’inicià l’expedient per a l’aprovació i
comptabilització de baixes de les següents d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors,
pendents de pagament:
Exer.
2015

Org.
1

Prg.
1920

C. Eco.
22400

Raó social tercer
ZURICH INSURANCE
PLC (POLISSA
ASSEGURANÇA
00089409061182)

NIF tercer
W0072130H

TOTAL

N. Oper.
220150002997

Import
420,47€

420,47€

La interventora i el secretari de la corporació han emès un informe favorable en data 30 de
gener, i per Decret de l’Alcaldia de data 31 de gener s’han proposat les baixes a aprovar.
Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent acord:
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1. Aprovar la baixa de l’obligació reconeguda pendent de pagament corresponent al número
d’operació 220150002997 de l’exercici 2015 corresponent a Zurich Insurance PLC.
2. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de l’obligació
indicada.
3. Exposar al públic pel termini de vint dies, d’acord amb l’article 83 de la Llei 39/2015, amb
anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, el present expedient i considerar-lo aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no
s’haguessin presentat reclamacions.
4. Comunicar a Intervenció i Tresoreria aquest acord, per a la seva constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017-2019.
Atès que l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
estableix que els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic
de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament,
que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostaria;
Atès que, així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions, en el seu article 10.1 estableix que "els plans
estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques
públiques que tinguin com a objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social
o de promoció d'una finalitat pública";
Atès que el Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei
del principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
Atès que la naturalesa deis Plans estratègics de subvencions és la d'instrument de gestió de
caràcter programàtic sense rang normatiu, sense incidència directa en els particulars i no
crea, d'aquesta forma, ni drets ni obligacions, quedant condicionada la seva efectivitat a
l'establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, entre d'altres condicionants,
a la disponibilitat pressupostaria de cada exercici;
Per tots aquests motius, i atesa la voluntat d'establiment de subvencions per part de la
Corporació municipal en els propers exercicis, aquesta Alcaldia-Presidència en exercici de les
facultats atribuïdes per l'article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de règim local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2017-2019, que consta a l'expedient, que té una
primera part dispositiva genèrica i estàtica, i una segona part, corresponent a cada exercici
en concret, que s'identifica a través d'Annexos, en la que en el primer any de vigència del
Pla el compromís de programació queda referit a l'any 2017, que anirà variant a mida que
transcorrin els exercicis que compren aquest Pla essent objecte d'una nova aprovació en
cada exercici.
2. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica i a l’E-Tauler del web municipal.
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La proposta s’aprova per unanimitat
15. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017.
Vistes les bases de convocatòria de subvencions per l’exercici de 2017 que tenen per objecte
regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i
justificació de les subvencions, que en forma d’ajut econòmic, atorgui l’Ajuntament a través
de l’Alcaldia amb les finalitats següents:




La cooperació econòmica amb altres entitats, associacions i fundacions, públiques i/o
privades, en les quals aquest Ajuntament participi.
Polítiques d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.
La situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir associades
a la situació econòmica actual i/o futura.

Vist que aquestes subvencions estan previstes en el Pla estratègic de subvencions per a l’any
2017 aprovat pel Ple de 3-3-2017 i s’ajusten a les previsions pressupostàries vigents següents:
Programes:
0. Fons de contingència: 1.160 €
1. Activitats culturals, festives o d’interès social: 1.000 €
2. Foment de l’esport: 1.500 €
3. Foment de les noves tecnologies i impuls de l’agenda digital: 1.000 €
4. Ajudes pel servei de llar d’infants: 3.000 €
5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi: 1.000 €
6. Cooperació cultural pel carnestoltes vall de Camprodon: 100 €;
Atès que la convocatòria i el procediment que cal seguir en la concessió de subvencions es
regularà per les Bases, pel Pla estratègic de subvencions per a l’any 2017, per les Bases
d’execució del Pressupost per al 2017 i, en el seu defecte, serà d’aplicació la Llei estatal
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i la resta de normativa d’aplicació
preceptiva;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Deixar sense efecte l’ordenança reguladora dels ajuts destinats a mares i pares, o tutors
legals, d’alumnes per al servei de la llar d’infants, aprovada en data 18 de març de 2010,
publicada al BOP de Girona núm. 63 d’1 d’abril de 2010, i la seva modificació publicada al BOP
de Girona núm. 52 de 14 de març de 2012.
2. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva. Aquestes bases seran vigents a partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la província de Girona.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler d’anuncis de la
corporació E-tauler per un termini de vint dies. En cas que no es formulin al·legacions durant
el període d’exposició pública, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne
un altre.
4. Obrir la convocatòria per atorgar les subvencions en règim de concurrència competitiva pels
programes 1 (Activitats culturals, festives o d’interès social), 2 (Foment de l’esport); 3 (Foment
de les noves tecnologies i impuls de l’agenda digital), 4 (Ajudes per llar d’infants) i 5 (Foment
dels esports de neu entre els escolars del municipi).
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El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia següent al de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de la convocatòria tramesa per
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i finalitzarà el dia 26 de maig de 2017.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base quarta caldrà presentarles al Registre General de la Corporació en horari d’atenció pública. També es podran presentar
per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
5. Publicar extracte d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al
Butlletí Oficial de la província de Girona i a l’Entaular.
6. Establir com a període elegible de les actuacions de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017,
excepte pel programa 4 (Ajudes pel servei de llar d’infants) que el període subvencionable va
d’1 de setembre de 2015 al 31 de juliol de 2016 (curs 2015/16). Establir data límit de
justificació el 31 de gener de 2018.
7. Fixar que el termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de tres
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. La resolució serà
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar des
de la data d’adopció de l’acord.
La proposta s’aprova per unanimitat
16. Aprovació del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament de Molló
L’Ajuntament és un ens al servei del ciutadà i tots els que en formem part tenim la obligació
d’actuar tenint en compte aquesta premissa.
En els darrers anys la legislació està forçant que es produeixin canvis a l’administració, el
primer intent va ser amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i
darrerament l’han seguit la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i també la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
Totes aquestes lleis afecten directament sobre el procediment administratiu i els drets del
ciutadà.
La mateixa Llei de Transparència obliga a la publicació del codi ètic de cada ens, que va més
enllà del simple compliment de la Llei i precisament aquesta és la pretensió de l’aprovació
d’aquest Pla.
L’Ajuntament de Molló va aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de l'Administració
Electrònica (BOP de Girona número 31, de 14 de febrer de 2014).
L’Ajuntament de Molló va aprovar per Ple de 6 de maig de 2016 el Codi d’Ètica i Bon Govern
(consultable al web www.mollo.cat, apartat de Seu Electrònica i Transparència:
www.mollo.cat/codi-d-etica-i-bon-govern).
Per tot això, es proposa al Ple:
1. Aprovar aquest Pla de Transformació Digital amb la intenció de formalitzar el compromís
de l’Ajuntament de Molló d’avançar cap una administració electrònica i de donar-ne
coneixement a tots els membres que formen part del Consistori.
2. Traslladar a tot el personal de l’Ajuntament l’aprovació d’aquest Pla per tal que en tinguin
coneixement.
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3. Sol·licitar els serveis d’Administració Electrònica a la Diputació de Girona i mostrar en cada
moment el compromís en el compliment de les condicions establertes a les bases d’aquests
serveis.
4. Incorporar el mètode de treball e-SET definit per l’AOC (Administració Oberta de
Catalunya), ja sigui a través de la Diputació de Girona, de la mateixa AOC o d’una empresa
proveïdora de serveis, i així adherir-se al model d’administració electrònica que s’està
implantant arreu de Catalunya.
5. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat
17. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Molló a la xarxa local SITMUN-Girona
de la Diputació de Girona.
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. El
territori és un element en constant canvi, vinculat a transformacions de la societat i de
l’activitat econòmica, per aquest motiu, és indispensable que sigui gestionat de forma coherent
tenint en compte les necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels seus
respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats
en tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen com una solució
integradora de la gestió municipal en aquest àmbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos d’implantació i
manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna d’aquestes
administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les quals
destaca la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa comunitària
Interreg IIIB SUDOE obtenint finançament FEDER, per al desenvolupament de l’eina.
Actualment a Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida.
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals de la demarcació,
va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, l’adhesió a la xarxa SITMUN per
oferir un sistema d’informació territorial sense cost per als ens locals de la demarcació adherits
a la Xarxa Local SITMUN‐Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres
dades alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis de la
demarcació podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei.
Vist que El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la
creació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i assistència a la
gestió de la informació geogràfica local, així com el protocol d’adhesió per part dels ens locals.
Vist la Xarxa Local SITMUN‐Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del sistema
d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de Girona. Aquesta
voluntat es recull en els següents objectius:




Promoure la participació en la xarxa.
Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens locals de
la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN‐Girona.
Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació

Es proposa al Ple:
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1. Adherir l’Ajuntament de Molló a la Xarxa SITMUN-Girona de la Diputació de Girona.
2. Aprovar el protocol d’adhesió.
3. Facultat l’alcalde per a la tramitació d’aquest acord i per a la resolució de qualsevol incidència
que es pugui produir.
4. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat
18. Mocions d’altres entitats
18.1. Proposta de suport a la moció del col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, per
exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R-3.
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint,
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament
per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 funcioni
amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns preus
raonables.
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el document
“Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació:
És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és fonamental
també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Les dades demostren
que hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard, fet que genera perjudicis als usuaris
i contribueix a donar una mala imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús.
No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als usuaris i
tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels trajectes.
El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La Sagrera a les
7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball dels usuaris). Hauria de
sortir més d’hora i ser semidirecte.
S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que permetia arribar a
treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona Nord, a les 9 del matí (el dia 30
de juny es va canviar sense previ avís per unes suposades obres que no han començat mai...).
Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la població. No
té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres sigui 21,04 – 23,04 i que,
en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el moviment natural de població és a la
inversa (més gent necessita traslladar-se tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en
canvi, que és quan la gent necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll
– BCN és 20,09 – 22,01.
Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 minuts respecte
dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de circulació de la resta de trens.
Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la majoria de línies i
donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un període brevíssim en poden
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sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, el cap de setmana a Vic surt un tren a les
13:01 i un altre a les 13:10 i des de les 11:50 no n’hi ha cap altre).
Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada d’horaris fa que
el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe particular per desplaçar-te
fins a Vic i poder tenir millor oferta.
A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de transport regular
alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots els semidirectes.
Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es perllongués fins
a Vic.
És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es puguin creuar.
S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de La Tour de
Querol i també amb la resta de transport públic.
Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de vehicles o
vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris.
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de Catalunya
a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els dies 30 de gener
de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 de febrer de 2016 (actual mandat).
Per tot l’exposat, i a proposta del Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, es proposa al Ple
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament de Molló de treballar i col·laborar per
aconseguir millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat,
per això insistim en el desdoblament de la línia des de Montcada Bifurcació fins a La Tour de
Carol.
Segon.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu “Perquè no
ens fotin el tren”, presenti una proposta de racionalització dels horaris de la línia R3 perquè
pugui ser debatuda i consensuada entre els agents implicats.
Tercer.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió dels
horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos urbans i
interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic.
Quart .- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE a
què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre
d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois
per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients
“tous” a aquests trajectes.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Ripollès, a ADIF i RENFE.
La proposta s’aprova per unanimitat
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18.2. Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes
no es jutgen.
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i
el català, va ser tot el contrari. Si els catalans havien avalat el nou Est atut, la sentència
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències,
fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya -Espanya avançant
cap a nous moviments populars de protesta en forma de manifestacion s. La primera,
el 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant
la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema
“Catalunya, nou estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independenti sme català
va adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb
les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la independència se situava
en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 24’3%.
Davant l’agitació social, el president Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es
va reunir amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal
que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que
patien. Davant la negativa, el president Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de
novembre de 2012 per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar
“la impressionant manifestació de l’11 de setembre”.
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava
el Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i dret a decidir del poble de
Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels
Diputats la delegació de competències per a la cel ebració d’un referèndum, una petició
que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre
del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que
permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No
obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la lleu de consultes i
el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que
preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser
independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via
independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha
polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals
representants polítics. El llista és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan
sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència,
prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13
d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mas, i Homs va
ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016.
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a asse ure’s a la
banqueta dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i
la manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català
dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir
aquest dret és per via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quan
a la seva independència judicial.
Es proposa al Ple, a proposta del Grup Municipal PDeCAT, els acords següents:
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Primer.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.
Segon.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament
Europeu.
La proposta s’aprova per unanimitat
18.3. Moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb la pagesia.
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La Pagesia,
sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar
el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell
Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una
concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb
la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la
societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model
de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la
primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els
reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de
la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria
de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al
seu text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que
la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la
societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment.
Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que
la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el
coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la
convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del
medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de
ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en
les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als
dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques
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i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos,
com a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions
catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i
altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya,
formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació
socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària
Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial
en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que
ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests
dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat
en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i
materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda
en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç,
consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen
el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar
al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les
interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així
com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la
transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures
que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar
la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura
i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i
desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció
de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una
llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de
Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per
assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més
a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els
espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i
habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
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També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les
zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures
excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels
llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda
demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i,
si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població
o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal
que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop,
les poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda
dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la
fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el
marc actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant
la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les
normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions
imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un
règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que
pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o
d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius,
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus
plans de gestió.
Per tot això, i a proposta d’Unió de Pagesos, es proposa al Ple:
1. Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2. Notificar l’aprovació d’aquesta moció al President de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i al Coordinador Nacional de la Unió
de Pagesos de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
18.4. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
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El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una
gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir
el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crearne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin
per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
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Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 3 de març de 2017 llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, el grup municipal de l’Ajuntament de Molló proposa al Ple Municipal els següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat
19. Assumptes urgents.
No n’hi han
20. Precs i preguntes.
No n’hi ha
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
L’alcalde,
Josep Coma Guitart
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El secretari,
Josep Ruiz Muñoz
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