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ANY 2011
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: 10/2011
Caràcter: Ordinària
Dia: 2 de setembre de 2011
Inici: 21:00 hores
Acabament: 21:45 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS:
L’alcalde
Els/Les regidors/res

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

EXCUSA: La regidora Mireia Solé Hernández
Assisteix el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell Comarcal del
Ripollès a l’Ajuntament de Molló.
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel
Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Molló.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació de les actes de sessions anteriors.
Correspondència i despatx oficial.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Aprovació modificació de pressupost 2011
Aprovació inicial del pressupost i plantilla pel 2012
Aprovació de la modificació d'ordenances fiscals pel 2012.
Actualització del nomenclàtor municipal.
Aprovació definitiva de l'escut i bandera municipal.
Modificació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i l'Associació de Noves Tecnologies
de la Vall del Ritort.
Indemnitzacions als regidors per assistència a les sessions plenàries.
Informació de l'alcaldia
Assumptes d’urgència
Precs, preguntes i mocions.
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
El ple aprova, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, les actes
següents:
-

Acta número 8/2011 de 15 de juliol.
Acta número 9/2011 d’11 d’agost (Caràcter extraordinari)

Votacions
Tots els presents voten a favor.
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL.
S’assabenta al ple de la correspondència rebuda següent:
Consell Comarcal del Ripollès; Presentació nou President, Sr. Miquel Rovira Casas
Ajuntament de Camprodon; certificat acord de Ple en relació al rebuig a la reordenació de
l’atenció sanitària continuada a la Vall de Camprodon.
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat; per canviar senyal situat a l’entrada de
França cap a la Collada de Prats i posar-la a la Capella de Sant Isidro
Direcció General d’Administració Local; mapa de la línia del terme i assenyalament de les
fites entre Molló i Camprodon.
Ajuntament de Vilallonga de Ter; certificat de l’acord de Ple en relació al rebuig a la
reordenació de l’atenció sanitària continuada a la Vall de Camprodon
Agència Catalana de l’aigua; valor del cànon de l’aigua per als consums produïts a partir del
30/07/2011 al 1/10/2011
Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona; presentació del nou President, el Sr.
Jaume Torramadé i Ribas i el vicepresident el Sr. Joan Giraut i Cot
Catsalut; s’informa dels horaris del Cap de Camprodon, que restarà tancat de les 20h a les 8h
del matí següent, diàriament.

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al ple dels següents decrets d’alcaldia:
Núm.
Ordre
Ple

Data

Assumpte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
5/07
15/07
15/07
22/07
22/07
22/07
21/07

Llicència d’obres menors Margarita Coma Colom
Llicència d’obres menors; Josep Corcoy Sala
Llicència d’obres menors, Miquel Bertran Pastoret
Llicència d’obres menors; Josep Mª Masdeu i Casas
Activitat ambiental, allotjament turístic a la Costa. Assabentat
Llicència d’obres menors; Jordi Corcoy Torrent
Autorització d’ús d’equipament públic, la Sala de Ball. Jorgina Elias Call
Autorització del retorn de la meitat de l’IBI. Carles Freixa i Juncà
Exempció de pagament de l’IBI per incapacitat.
Pagament a la Mancomunitat, aportació 2011
Llicència de primera ocupació. , Mas Rocasalou
Llicència d’obres menors, Cristina Mir Busquets
Llicència d’obres menors, Juan F. Domingo Gallego
Llicència per pintar la façana. Juan F. Domingo Gallego
Liquidar taxa per la parada del mercat
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16
17
18

29/07
2/08
03/08

19

8/08

20
21

09/08
09/08

22

22/08

23

25/08
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Delegació de l’alcaldia al tinent d’alcalde.
Acceptació subvenció pel projecte del tècnic compartit. Diputació
Adjudicació fase 1 de “Millora i seguretat vial al passeig de Ramal
d’Entrada”
Aprovació expedient de generació de crèdits 5/2011
Llicència per posar taules i cadires a l’Enclusa.
Autorització d’ús equipament públic; Centre Social Migjorn a Cristina
Valverde Garcia
Autorització i liquidació per posar parada al mercat. Ignasi Ureña
Rodriguez
Contractació de serveis a l’empresa Jardineria Ritort per un import de 324
euros

4. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011
- TRANSERÈNCIES ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DEL PRESSUPOST DEL
2011 – EXPEDIENT 3/2011.
Atès que, en data 26 d’agost de 2011, l’alcalde de l’Ajuntament va incoar l’expedient núm. 3/2011
de modificació del Pressupost per a l’exercici 2011.
Atès que han emès informes favorables del interventor i del secretari de l’Ajuntament.
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 2/2004, de
5 de març i l’article 47 de la LBRL,
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
1. Aprovar l’expedient de transferència entre aplicacions pressupostaries en el pressupost
municipal 2011, 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.
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.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
−

EXP.
NÚM.
3/2011
DE
TRANSFERÈNCIES
ENTRE
APLICACIONS
PRESSUPOSTARIES EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A
2011 –
3
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1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀR
IA

CONCEPTE

2011.1.011.31000 Interessos Préstecs
2011.1.011.91300 Amortització Préstecs
2011.1.338.22610 Altres despeses Espinavell –
Ubicació
2011.1.338.22607 Festes Populars
2011.1.341.22811 Esports i Joventut
2011.1.942.46505 CCR. Aportació Tècnic de
Joventut
T0TAL

CONSIGNAC
IÓ
ACTUAL

BAIXA

CONSIGNA
CIÓ
FINAL

17.000,00
50.000,00
1.500,00

5.000,00
15.000,00
1.500,00

12.000,00
35.000,00
0,00

33.422,00
2.500,00
9.621,11

3.500,00
2.452,50
4.100,00

29.922,00
47,50
5.521,11

114.043,11

31.552,50

82.490,61

2.A. APLICACIÓ QUE S’UTILITZA::
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀR
IA

CONCEPTE

2011.1.151.21001 Conservació i reparació vies
públiques
2011.1.151.21201 Conservació i reparació
d’edificis
2011.1.165.21302 Conservació i reparació
enllumenat públic
2011.1.321.48907 Subvenció Famílies
2011.1.334.48900 Aportacions Associacions i
altres
2011.1.920.61900 Mobiliari Urbà
2011.1.414.21000 Manteniment i Conservació
camins
2011.1.912.23100 Dietes i desplaçament càrrecs
electes
2011.1.920.22100 Subministrament Llum i
Calefacció Ajuntament
2011.1.920.22602 Publicitat i propaganda
2011.1.920.22706 Serveis Tècnics i redacció de
projectes
2011.1.920.22708 Serveis de recaptació a favor de
l’entitat
2011.1.943.46300 Aportació Mancomunitat Vall
de Camprodon
2011.920.62600 Noves tecnologies
TOTAL

CONSIGNAC
IÓ
ACTUAL

ALTA

CONSIGNA
CIÓ
FINAL

16.000,00

1.025,00

17.025,00

1.500,00

500,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

3.000,00
2.000,00

3.000,00
1.500,00

6.000,00
3.500,00

1.500,00
2.000,00

1.183,60
4.243,90

2.683,60
6.243,90

2.000,00

1.600,00

3.600,00

7.000,00

2.000,00

9.000,00

3.000,00
1.000,00

1.000,00
6.000,00

4.000,00
7.000,00

7.500,00

1.000,00

8.500,00

16.000,00

5.500,00

21.500,00

0,00
67.500,00

1.000.00
31.552,50

1.000,00
99.052,50
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5. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L'EXERCICI 2012
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2012, elevat a aquesta corporació en
la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, junt amb la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
El resum del pressupost per a l’any 2012, a nivell de capítols, és el següent:

INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

1
2
3
4
5

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
INGRESSOS CORRENTS

6
7
8
9

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . .

157.756,09
20.979,00
104.358,85
102.766,06
328,00
386.188,00
0
19.812,00
0
0,00
19.812,00
406.000,00 €

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

1
2
3
4

DESPESES DE PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
INTERESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
DESPESES CORRENTS

6
7
8
9

INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
DESPESES DE CAPITAL
TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . .

EUROS
87.886,28
175.520,72
10.495,09
69.740,21
343.642,30
27.900,00
0,00
0,00
34.457,70
62.357,70
406.000,00 €

Resultant, per tant, sense dèficit.
Així mateix i vistes les Bases d’Execució del Pressupost,
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
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1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2012, junt amb les seves Bases
d’Execució.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2012.

PLANTILLA DE PERSONAL

PLACES
VACANTS
A) FUNCIONARIS

Administració general:
- Auxiliar administrativa
Total plantilla personal funcionari
-

Auxiliar administrativa
Peó manteniment
Personal de neteja
Personal piscina

1
1
B) LABORALS
1
2
1
1

GRUP

1

C2 – nivell 18

1
1
1
0
1

Total plantilla personal laboral

5

3

TOTAL GENERAL

6

4

C2
AP
AP
AP

3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions.
Votacions
Tots els presents voten a favor.

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2012.
El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els
acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
El document inicialment aprovat de les vigents ordenances municipals data de l’any 1989, sens
perjudici d’algunes ordenances aprovades més recentment.
En aquest sentit, s’ha entès oportú adequar la redacció de les ordenances a l’actual normativa
reguladora de les hisendes locals subsanant, d’aquesta manera, remissions a normativa ja
derogada, a la vegada que s’aprofita per dur a terme la modificació de les quotes i tarifes
d’aquestes.
D’acord amb l’anterior, i amb la intenció de facilitar l’aplicació de les ordenances vigents,
6
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El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012, el text de les ordenances fiscals
següents i ordenar la imposició dels tributs assenyalats en les mateixes:
Número
ordenança
fiscal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ordenança

Impost sobre béns immobles
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança reguladora del règim de devolució d’ingressos indeguts
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de
comunicació i altres permisos municipals d’activitats
Taxa per llicencies urbanístiques
Taxa de cementiri municipal
Taxa de clavegueram
Taxa per recollida d'escombraries i deixalles
Ordenança per serveis per espectacles o transports
Ordenança general reguladora dels preus públics
Contribucions especials
Taxa pel subministrament d’aigua
Taxa per la utilització de l’escut municipal
Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a
l’aprofitament especial del domini públic local
Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

SEGON. Derogar, amb efectes 1 de gener de 2012, les vigents ordenances fiscals.
TERCER. Publicar aquest acord al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí oficial de la
província de Girona, durant un termini de trenta dies, als efectes que les persones interessades
puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que tinguin per oportunes.
QUART. En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació provisional s’elevarà a definitiva
sense necessitat de nou acord, publicant el text íntegre de les ordenances fiscals al Butlletí oficial
de la província de Girona i al taulell d’anuncis de la corporació.
Votacions
Tots els presents voten a favor.

7. ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR MUNICIPAL.
Els ajuntaments tenim la obligació de mantenir la nomenclatura dels carrers, la seva rotulació i la
numeració dels edificis actualitzats, d’acord amb l’article 75.1 del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.
El municipi de Molló compta amb diversos carrers oberts al trànsit rodat i de persones, els quals
també compten amb edificacions ja existents o amb previsió de futura construcció.
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El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la nomenclatura de carrers següent:
Passeig del Vallespir – L'antic Carrer del Ramal d'Entrada passa a denominar-se Vallespir. Es
proposa assignar aquest nom en referència a la comarca del Vallespir, amb la qual limita el nostre
municipi i amb la qual tenim moltes relacions.
Plaça del Conflent – Plaça situada davant la casa de la Vila, de nova creació. Es proposa assignar
aquest nom en referència a la comarca de la Catalunya Nord amb la qual tenim enormes relacions,
a través de les pastures de Rojà i les relacions amb els municipis de Pi i Mentet, situats en aquesta
comarca.
Carrer de Francesc Pastoret – Carrer situat entre el carrer de la Guardiola i el de Santa Magdalena,
i amb prolongació cap al veïnat de Els Grells, abans sense nom. Es proposa dedicar aquesta via
municipal al Sr. Francesc Pastoret, fill il·lustre del municipi des de l'any 2010.
Carrer dels Castanyers – Carrer situat entre el carrer de l'Església i el carrer del Ramal d'Entrada,
al nucli de Molló. Abans sense nom. Es proposa aquest nom, ja que així ha estat conegut
popularment aquest carrer des de temps passats.
Carrer del Comanegra – Carrer situat a la urbanització de Can Gassiot, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al pic del mateix nom situat
al terme de Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa, i pròxim al nostre municipi. Situat al primer carrer a
mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer del Bastiments – Carrer situat a la urbanització de Can Gassiot, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al pic del mateix nom situat
al terme de Setcases, de més alçada de la Vall de Camprodon, i pròxim al nostre municipi. Situat
al segon carrer a mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer del Puigmal – Carrer situat a la urbanització de Can Gassiot, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al pic del mateix nom situat
al terme de Queralbs, de més alçada de la comarca del Ripollès i la demarcació de Girona. Situat al
tercer carrer a mà dreta després del carrer del Canigó.
Carrer del Ritort – Carrer situat al Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense
nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al riu que neix a les Deus d'en
Sitjar, al nostre municipi, i que desemboca al Ter a Camprodon. Situat al primer carrer a mà
esquerra després del carrer del Canigó.
Carrer del Ter – Carrer situat Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense nom.
Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al riu que neix a Ulldeter, al terme de
Setcases, i que recull les aigües de Molló a través del Ritort, i desemboca al Mediterrani. Situat al
segon carrer a mà esquerra després del carrer del Canigó.
Carrer del Tec– Carrer situat Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense nom.
Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al riu que neix a la Coma del Tec, al
municipi de Prats de Molló-La Presta, molt pròxim al nostre terme, i desemboca al Mediterrani.
Situat al tercer carrer a mà esquerra després del carrer del Canigó.
Carrer de Francesc Macià – Carrer situat al Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans
sense nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència a Francesc Macià, per a la
seva tasca com a president de la Generalitat (1931-1933), impulsor de l'Estatut de Núria (1932) i
dels Fets de Prats de Molló (1926). Situat al quart carrer a mà dreta després del carrer del Canigó.
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Carrer de la Retirada – Carrer situat al Pla Parcial Can Gassiot II, al veïnat de Favars, abans sense
nom. Carrer sense sortida. Es proposa aquest nom en referència al moment històric viscut a finals
de la guerra civil espanyola, al 1939, quan milers de persones es van veure obligades a exiliar-se a
través del nostre municipi i les nostres muntanyes a causa de la situació política catalana i
espanyola.
SEGON. Donar-ne publicitat al web municipal, al Butlletí oficial de la província de Girona i a un
dels diaris de premsa periòdica de major divulgació al municipi, als efectes que les persones
interessades puguin consultar l’expedient i presentar les al·legacions que tinguin per oportunes, en
el termini de vint dies comptats des de l’endemà de la darrera de les publicacions.
TERCER. En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu. Si es presenten
al·legacions, el ple les resoldrà i acordarà el què tingui per oportú.
Votacions
Tots els presents voten a favor.

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL BLASONAMENT DE L’ESCUT HERÀLDIC I DE LA
BANDERA DE MOLLÓ.
Vist que el ple de la corporació va adoptar en sessió plenària de 13 de setembre de 2010, l’acord
d’aprovació inicial del blasonament de l’escut i de la bandera del municipi de Molló.
Vist que es va publicar anunci d’exposició pública al DOGC número 5918 del 12 de juliol de 2011
i al taulell d’anuncis de la corporació durant trenta dies.
Atès que no s’han presentat al·legacions.
Atès el què disposen articles 36 a 38 de 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 els articles 24 i següents del
Decret 263/1991, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament dels símbol dels en locals de
Catalunya,
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el blasonament de l’escut heràldic i la bandera del municipi de
Molló, els quals tindran eficàcia a partir de la publicació dels mateixos al DOGC per part del
Departament de Governació.
SEGON. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
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9. APROVACIÓ DEL NOU CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L'ASSOCIACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES DE LA VALL DEL RITORT.

MOLLÓ

I

Atès que s’ha proposat, a l’Ajuntament de Molló, la possibilitat d’instal·lar l’ordinador que
s’utilitza com a servidor dels serveis que es presten des de l’associació a les seves dependències
municipals.
Atès que l’ajuntament de Molló disposa d’espai suficient i independent a les dependències de la
pròpia seu de l’Ajuntament.
Atès que els serveis que presta aquesta Associació es consideren d’interès públic pel municipi de
Molló, ja que faciliten l’accés i la implantació de les noves tecnologies entre els veïns d’un
municipi que, per la seva situació geogràfica, té dificultats per a obtenir la prestació d’aquests
serveis per part de les empreses subministradores.
Vista la proposta d’addenda al conveni signat entre ambdues parts, en data 7 de març de 2011, i
per la qual l’Ajuntament de Molló cedirà, gratuïtament, un petit espai de les dependències
municipals per a la col·locació del servidor que presta els serveis que ofereix l’associació.
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni, de data 7 de març de 2011, de cessió d’una sala de les
dependències de l’Ajuntament per a la col·locació de l’ordinador que serveix de servidor per a la
prestació dels serveis, en favor de l’Associació de noves tecnologies de la Vall del Ritort.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a dur a terme la signatura del conveni i la resta d’actes necessaris
per a formalitzar aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació de noves tecnologies de la Vall del Ritort.
Votacions
Tots els presents voten a favor.

10. INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS
PLENÀRIES.
Atès que en la sessió del cartipàs municipal no es van establir les percepcions que corresponen als
regidors per assistència a les sessions plenàries.
Atès que els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran
indemnitzacions per assistir a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals en formin part.
Atès que aquestes indemnitzacions seran fixades pel ple de la corporació.
De conformitat amb el previst a l’article 75.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local
(Llei 7/1985),
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
PRIMER. Els regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran una indemnització
de 50 euros per assistència efectiva a les sessions plenàries.
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SEGON. Les indemnitzacions seran efectives, exclusivament, per a les sessions de caràcter
ordinari.
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell d’anuncis
de la corporació.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
11.

INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA

L’alcalde fa un repàs a determinats assumptes per tal que tots els membres de la Corporació estiguin
assabentats d’aquestes qüestions.
12.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No n’hi ha.
13.

PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

No n’hi ha.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:45 hores, de la qual jo, com a
secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Josep Coma i Guitart
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

11

