
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

 

 
Ajuntament de Molló 
 
 
 
 

1 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 6/2014 
Caràcter: ordinària 
Dia: 4 de juliol de 2014 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:30 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: 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 

Excusen: CAP 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques 
necessàries de Secretaria a l’Ajuntament de Molló. 
 
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 el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Correspondència i despatx oficial. 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
5. Donar compte de la introducció d’una esmena a la Liquidació del Pressupost de 

2013 per errada material. 
6. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals 

per a pastures de Molló. 
7. Aprovació de la proposta de Festes Locals per l’any 2015. 
8. Aprovació del conveni amb Devesa de Santa Creu SL sobre la cessió d’ús del 

ramal de la xarxa d’aigua corresponent al carrer de Francesc Macià (E-F) del Pla 
Parcial Can Gassiot II. 

9. Aprovació inicial de la modificació número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Molló. 

10. Aprovació de l’ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia.  
11. Mocions: 

11.1.Moció de l’Ajuntament de Molló en relació a la cobertura de telefonia mòbil al 
municipi. 
11.2.Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la gratuïtat del 
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on 
està ubicat el centre escolar. 
11.3.Moció de suport a l’Ajuntament de Llanars per reclamar a l’Agència Catalana 
de l’Aigua la finalització de les obres del projecte de col·lectors en alta del 
municipi de Llanars a l’EDAR de Camprodon. 

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
de Molló, en data de 5 de setembre 
de 2014 
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11.4 Moció de suport a la proposta de resolució de suport a l’acte pel dret a decidir 
dels electes locals de Catalunya. 

12. Assumptes urgents. 
13. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta núm. 5/2014, de 9 de maig de 2014 
 
La proposta s’aprova per unanimitat sense esmenes. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del 
darrer Ple: 
 

Núm. 
Ple 

Data Assumpte 

1 29/05 Departament de Benestar Social i Família. Comunicació aprovació del pla d’actuació territorial 
de polítiques de joventut. 

2 30/05 Diputació de Girona. Informació de una nova edició del Servei Local d’Orientació familiar. 
3 05/06 Servei Català de Trànsit. Presentació del Pla Estratègic de seguretat viària 2014-2020. 
4 17/06 Diputació de Girona. Sentència del TSJC desestimant el recurs d’apel·lació 12/2014 interposat 

per la Delegació del Govern a Catalunya. 
5 20/06 Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Impost despeses 

sumptuàries sobre matrícules d’àrees privades de caça. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 05/05/14 Llicència per posar taules i cadires a la via pública en establiment de Plaça Major, 
6. 

2 05/05/14 Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Girona per despeses del consultori 
local. 

3 13/05/14 De resolució d’ordre d’execució al C/ d’Avall, 4, d’Espinavell 
4 13/05/14 D’autorització de pas de la cursa Territori d’Isards pel terme municipal de Molló 
5 13/05/14 De pròrroga de llicència d’obres per adequació i millora d’un ús existent al Veïnat 

de Favars, 19. 
6 13/05/14 De bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica per més de 25 anys. 

7 20/05/14 De liquidació d’import per tramitació de matrimoni civil. 
8 23/05/14 D’admesos i exclosos provisional per ocupar la plaça de personal laboral temporal a 

la piscina municipal de Molló. 
9 23/05/14 D’atorgament de llicència d’obres menors  per substitució de porta de garatge al 

veïnat de Favars, 3 de Molló. 
10 26/05/14 De suspensió de les obres d’urbanització corresponents a l’enllumenat públic de 

Can Gassiot I. 
11 26/05/14 Sol·licitud de subvenció extraordinària per inversions sostenibles 2014 (PEIS) de la 

Diputació de Girona. 
12 26/05/14 De sol·licitud de subvenció per la Tria de Mulats 2014 a la Diputació de Girona. 

13 27/05/14 De liquidació de taxa per expedició d’informe urbanístic. 
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14 27/05/14 De modificació de crèdit 2/2014 mitjançant transferències entre partides del 
pressupost del 2014 

15 28/05/14 D’atorgament de llicència d’obres d’obertura, reposició i tancament de rasa, per 
estesa de línia subterrània de baixa tensió, per a nou subministrament al Passeig 
del Vallespir. 

16 26/05/2014 Per donar de baixa rebut d’escombraries. 
17 26/05/2014 Per deixar en suspensió rebut d’IBI fins a resolució de recurs davant Cadastre. 

18 30/05/2014 D’autorització d’ús de la Sala Polivalent. 
19 02/06/2014 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits. 
20 03/06/2014 De requeriment de documentació per la convocatòria d’ajudes pel servei de la llar 

d’infants anualitat 2014 
21 03/06/2014 D’atorgament de llicència d’obres menors al C/ Pirineus, 4. 
22 03/06/2014 De contractació de personal laboral responsable de la piscina. Resolució definitiva 

d’admesos i exclosos. 
23 04/06/2014 D’autorització d’ús de la Sala Polivalent per festa d’aniversari 
24 04/06/2014 D’autorització d’ús de la Sala Polivalent per acollir nens que visiten Molló Parc. 
25 09/06/2014 D’aprovació d’esmena a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2013 
26 09/06/2014 D’aprovació de memòria i sol·licitud d’ofertes per a dur a terme obres de reforç i 

reparació del paviment de la Plaça de la Font Vella. 
27 09/06/2014 D’aturada de les obres i requeriment de documentació per a llicència d’obres al 

veïnat del Riberal, 9 
28 09/06/2014 D’atorgament de llicència d’obres menors al carrer de Roques Blanques, 4 
29 10/06/2014 De requeriment de documentació sobre el final d’obra i retorn de fiança de residus 

de l’edifici destinat a garatges al C/ Puigmal, 3 i 4 
30 14/06/2014 D’expedició d’informe urbanístic 
31 17/06/2014 D’atorgament de llicència d’obres d’enderroc a la Carretera de França, 2 
32 23/06/2014 D’autorització d’ús a Agrupament Escolta Joan XXIII de Martorell de la Sala 

Polivalent per passar-hi la nit. 
33 25/06/2014 D’incorporació de despesa a l’exercici econòmic 2014 provinent de partides i 

romanent del pressupost 2013. 
34 26/06/2014 D’aprovació de memòria i sol·licitud d’ofertes per a dur a terme un projecte de 

gestió energètica i petites accions en calefacció i il·luminació a l’edifici de 
l’ajuntament 

35 26/06/2014 De contracte menor de les obres de reforç i reparació del paviment de la Plaça de 
la Font Vella de Molló 

36 31/12/2013 De regularització dels comptes extra-pressupostaris 17010 i 52010 
37 31/12/2013 De regularització dels comptes extra-pressupostaris 17005 i 52005 
38 31/12/2013 De regularització dels comptes extra-pressupostaris 17009 i 52009 
 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dona compte al ple de les relacions de factures aprovades que és de la 8 a la 13. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE LA INTRODUCCIÓ D’UNA ESMENA A LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE 2013 PER ERRADA MATERIAL. 
 
Es dona compte al Ple de la introducció d’una esmena a la Liquidació del Pressupost 
de 2013 per una errada material, tal i com consta en el decret que es transcriu a 
continuació: 
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA 
Expedient 74/2014 
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Vist l’informe emès per la interventora comissionada per XALOC de data 9 de juny de 2014, sobre la 
detecció d’un error material en l’expedient d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT 
DE MOLLÓ corresponent a l’exercici econòmic de 2013. 

 
Atès que de l’informe esmentat es desprèn que hi va haver un error en l’import del resultat 
pressupostari ajustat, atès que del resultat pressupostari de l’exercici es van descomptar els crèdits 
gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, mentre que s’havien d’haver 
sumat, 
 
He resolt : 
 
Primer. Aprovar l’esmena a la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a 
l’exercici econòmic de 2013, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció, i quin resum de 
resultat pressupostari a 31/12/2013 és el que a continuació es detalla: 
 
 
  Drets reconeguts nets Obligacions 

reconegudes netes 
Resultat 

pressupostari 
a. Operacions corrents 515.958,60 392.427,56 123.531,04 
b. Altres operacions no financeres 6.724,31 18.951,38 -12.227,07 
1. Total operacions no financeres (a+b) 522.682,91 411.378,94 111.303,97 
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 
3. Passius financers 0,00 34.460,60 -34.460,60 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 522.682,91 445.839,54 76.843,37 
AJUSTAMENTS:      
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
Tresoreria per a despeses generals. 

 
  

906,19 

5. Desviacions de finançament negatiu de 
l'exercici 

 
  

0,00 

6. Desviacions de finançament positiu de 
l'exercici 

 
  

0,00 

Resultat pressupostari ajustat  77.749,56 

 
Segon.  Donar compte del resultat d’aquesta esmena de la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la 
propera sessió a celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el TRLHL. 

 
Tercer.  Comunicar, de nou, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el Resultat pressupostari, 
amb l’import degudament corregit. 
 
Ho mano i signo. L’alcalde. Josep Coma i Guitart 
En dono fe. El secretari. Josep Ruiz i Muñoz 
Molló, 9 de juny de 2014 
“...” 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’APROFITAMENT DELS COMUNALS PER A PASTURES DE MOLLÓ 
 
Atès que el Ple de data 13-12-2013 aprovà inicialment l’ordenança reguladora de 
l’aprofitament dels comunals per a pastures de Molló. 
 
Vist l’anunci publicat al diari el Ripollès de 19-12-2013; al DOGC núm. 6526 de 20-
12-2013; al BOP de Girona núm. 245, de 24-12-2013; a la Web municipal i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Vist que es va celebrar un acte públic de presentació en data 10-01-2014; diverses 
reunions de l’Alcaldia amb particulars, ramaders i altres propietaris durant els mesos 
de gener i febrer de 2014. 
 
Vist que s’han presentat quatre al·legacions per part dels interessats i amb el 
contingut següents: 
 
- NRE 61 de 22-01-2014. Jaume Morer Bertran: els ramats de bestiar que passa 

l’hivern fora del municipi, només té dret a accedir el 75% d’aquest ramat als 
comunals.  

- NRE 79 de 27-01-2014. Josep Pairó Nogué: hi ha descontrol discriminatori en 
perjudici del bestiar equí. 

- NRE 84 de 28-01-2014. David Sanromà Comellas: No vol Comissió de Pastures; 
equivalències de bestiar respecte UBM; No discriminar segons tipus de bestiar. 

- NRE 115, de 5-02-2014. Eva Martínez Picó: presentada fora de termini, referent 
a la discriminació del bestiar equí i que es limita a els ramats de bestiar que 
passa l’hivern fora del municipi, ja que només té dret a accedir el 75% d’aquest 
ramat als comunals.  

 
Vist que en data 6-05-2014 es va fer una reunió entre l’alcalde, la regidora de Medi 
Rural i Sostenibilitat i els ramaders de Molló on es van posar sobre la taula les 
al·legacions presentades, i es van prendre els següent acords: 
 
- Es va votar, davant la possibilitat d’arribar a un acord, la possibilitat de dur el 

bestiar equí als comunals durant tota la temporada, resultant la votació favorable 
a no permetre l’accés als equins fins el dia de sant Miquel, tal i com recull 
l’ordenança aprovada inicialment: “El bestiar equí autoritzat podrà entrar al 
comunal a partir del 29 de setembre, i pasturar en els llocs assignats per la 
Comissió de Pastures. Tanmateix, abans del 31 de gener de l’any següent al 
d’expedició de la llicència, caldrà retirar el bestiar de les pastures”. 
 

- Es va decidir per assentiment dels assistents modificar l’article que limitava als 
ramaders que portaven el seu ramat a pasturar fora del municipi a quedar-se un 
25% del ramat a la seva finca, quedant l’article redactat de la següent manera: 
“Tot ramader/a que durant l'hivern porti el seu ramat a pasturar fora d'aquest 
municipi (entès com a ramat transhumant, transportat a peu o amb vehicle) i 
que el total del seu cens ramader (boví, equí i oví/cabrum) superi les 175 unitats 
de bestiar major (UBM) només tindrà dret a portar al comunal fins a 175 UBM. 
Excepcionalment es podrà entrar més bestiar, d’acord al què preveu l’article 5.3, 
epígraf a).”  
 

- La equivalència de caps de bestiar s’ha de fer segons la normativa del DAR: 
1UBM=6,66 caps de bestiar oví i cabrum. 

 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar definitivament l’ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per 
a pastures de Molló. 
 
2. Desestimar les al·legacions presentades pels interessats de conformitat als criteris 
aprovats a la reunió del dia 6 de maig de 2014 que consten a la part expositiva. 
 
3. Estimar les al·legacions presentades pels interessats de conformitat als criteris 
aprovats a la reunió del dia 6 de maig de 2014 que consten a la part expositiva. 
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4. Atorgar un termini d’un mes als al·legants per tal que puguin presentar recurs 
potestatiu de reposició contra l’ordenança aprovada. 
 
5. Una vegada transcorregut l’anterior termini es publicarà el text íntegre de 
l’ordenança al BOP i una ressenya al DOGC per a general coneixement. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2015 
 
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 
 
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a 
proposta dels municipis respectius. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de 
la jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple és l’òrgan competent per 
adoptar aquest acord.  
 
Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap 
dels festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC 
núm. 5876, d’11 de maig de 2011. 
 
Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon 
diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa 
Major de Santa Cecília (22 de novembre).  
 
Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Deu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de Sant 
Eduard (13 d’octubre). 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
1. Escollir els dies 13 de juliol i 23 de novembre com a festes locals pel nucli de Molló 
i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre pel nucli d’Espinavell. 
 
2. Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes 
oportuns. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB DEVESA DE SANTA CREU SL SOBRE LA 
CESSIÓ D’ÚS DEL RAMAL DE LA XARXA D’AIGUA CORRESPONENT AL CARRER 
DE FRANCESC MACIÀ (E-F) DEL PLA PARCIAL CAN GASSIOT II. 
 
Vist el conveni amb Devesa de Santa Creu SL sobre la cessió d’ús del ramal de la 
xarxa d’aigua corresponent al carrer de Francesc Macià (E-F) del Pla Parcial Can 
Gassiot II. 
 
Es proposa al Ple: 
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1. Aprovar el conveni en tots els seus termes, que implica la cessió d’ús del ramal de 
la xarxa d’aigua corresponent al carrer de Francesc Macià (E-F) del Pla Parcial Can 
Gassiot II. 
 
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
3. Comunicar aquest acord a Devesa de Santa Creu per a la seva deguda constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MOLLÓ 
 
L’Ajuntament de Molló proposa una modificació del POUM actualment vigent al 
municipi. 
 
El present document té per objecte desenvolupar la modificació puntual número 3 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló. L’objectiu és realitzar ajustos de detall en la 
normativa del POUM per tal de fer viable i ajustar a la realitat les seves previsions, de tal 
manera que faciliti el seu el desenvolupament i la seva gestió.  
 
Les modificacions incloses en aquest document són les que es detallen a continuació: 
 

1. Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable. 
2. Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà. 
3. Regulació de les construccions auxiliars amb el  mateix criteri. 
4. Regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i Camí de Favars). 

 
Aquesta modificació d’instrument de planejament general no comporta un increment 
de sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la intensitat d’usos, o la 
transformació d’usos establerts anteriorment. 
 
Es planteja l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats 
concurrents, així com la necessitat de promoure la modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal del Municipi de Molló actualment vigent, aprovat definitivament 
per la comissió territorial d’urbanisme de Girona en data 4 de març de 2009 i publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5522 de data 9 de 
desembre de 2009. 
 
Atès que en data 23-06-2014, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la iniciació 
del procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló; i 
es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a la modificació del POUM;. 
 
En data 23-06-2014 els serveis tècnics municipals han informat la proposta de 
modificació núm. 3.  
 
Atès l’Informe de Secretaria de data 23-06-2014 i de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local;  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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1. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 3 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en els termes que consten en l’expedient. 
 
2. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de  Girona, 
a un periòdic de difusió al municipi i a la Web municipal (E-Tauler).  
 
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients. 
 
3. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més 
llarg. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
10. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 16-06-2014 es sol·licità informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança 
municipal reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia; 
 
Considerant l’esmentat informe emès en data 23-06-2014 i vist el projecte d’ordenança  
elaborat per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de 25-06-2014; 
 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença d’animals 
de companyia de l’Ajuntament de Molló en els termes en que consta a l’expedient. 
 
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta dies, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’acord exprés pel Ple. 
 
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari per a subscriure i 
firmar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11. MOCIONS 
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11.1. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ EN RELACIÓ A LA COBERTURA DE 
TELEFONIA MÒBIL AL MUNICIPI. 
 
Des del mes de maig de 2013 els usuaris de telefonia mòbil de Movistar (veu i dades) del  
municipi de Molló han notat molts problemes de cobertura. Tot i les trucades realitzades per 
aquest Ajuntament al telèfon d'atenció al client per a empreses 900101010 de Movistar i al 
telèfon específic per a ajuntaments de la companyia, així com diverses converses amb el Sr. 
Miquel Lupiañez (EPE Servicios Masivos Gi III (Mant.)), no s'ha solucionat el problema. 
 
Al nostre municipi tenim dos repetidors de telefonia mòbil (ubicats a la Casa de la Vila i al 
Serrat de la Perdiu a Fabert) que proporcionen cobertura de la companyia Movistar a gairebé 
el 100% del terme municipal. Aquests repetidors no proporcionen cobertura 3G a data 
d'avui. Només en alguns pocs punts del poble de Molló, que agafen cobertura de l'antena de 
Sant Antoni de Camprodon, es possible connectar-se amb 3G sense cap tipus de problema.  
 
En períodes estivals, en el que la població al nostre municipi i en general a la Vall de 
Camprodon, arriba a triplicar-se, genera un col·lapse de les comunicacions telefòniques 
mòbils, i provoca que el tràfic de dades sigui gairebé nul, així com que sigui impossible 
establir una trucada de veu a un mòbil (moltes vegades salta la bústia de veu, i arriben els 
missatges de trucada perduda al cap d'unes hores al mòbil receptor de la trucada...). 
 
L’Ajuntament de Molló, després de diverses queixes per escrit i per telèfon a la companyia 
Movistar per la baixa qualitat del servei de veu (en èpoques de vacances) i de dades (durant 
tot l’any), per la manca de cobertura 3G (el que fa impossible fer ús de les dades), i pels 
talls de cobertura que es produeixen darrerament deixant sense telefonia mòbil als seus 
clients més de 24 hores, sense que la companyia hagi aportat cap solució ni hagi millorat la 
cobertura, ha decidit presentar aquesta moció acompanyada de signatures de clients de la 
companyia de telefonia mòbil Movistar descontents amb el servei que ofereix. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Manifestar públicament el descontentament de l’Ajuntament de Molló amb el tracte i el 
servei que la companyia Movistar ofereix al nostre municipi. 
 
2. Fer arribar una queixa formal a la direcció de la companyia, acompanyada de les gairebé 
200 signatures de clients de la companyia, per a la seva deguda constància. 
 
3. Comunicar-ho a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
4. Comunicar-ho a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions. 
 
5. Fer arribar aquesta moció a l’ACM, FMC i LOCALRET per a la seva presa en consideració i 
al Consell Comarcal del Ripollès per si li vol donar suport. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.2. MOCIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A 
SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT EL 
CENTRE ESCOLAR. 
 
Vista la moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès següent: 
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“...” 
DICTAMEN PREVI SOBRE LA MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL 
DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT 
AL MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT EL CENTRE ESCOLAR  
 
En determinades zones de Catalunya, com és el cas del Ripollès, es dóna la situació 
d’alumnes d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi 
de residència, han d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en 
temps, per assistir a l’escola. Molt sovint aquests desplaçaments són d’una 
envergadura similar, o fins i tot major (en alguns casos se superen els 15 
quilòmetres), als que realitzen alumnes que resideixen en un municipi diferent al que 
està ubicat el centre escolar. A més, és important destacar que molts d’aquests 
desplaçaments s’han de realitzar, totalment o parcialment, per camins rurals i això 
comporta que, en cap cas, es pugui disposar de transport escolar col·lectiu. També 
cal tenir present que determinats desplaçaments, tot i no ser de molta distància, no 
es pot plantejar fer-los a peu perquè discorren per trams de carretera i es podria 
veure afectada la seguretat de l’alumnat. 
 
Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de 
l’alumnat que resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és 
menys cert que aquesta normativa també permet que es puguin equiparar ambdues 
situacions. De fet, temps endarrere, a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. 
Cal entendre que l’equiparació es realitzava en base al reconeixement que, d’altra 
manera es produïa, tot i que no de dret sí de fet, un clar greuge comparatiu. 
 
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de 
només garantir la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi 
diferent del que està escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. 
Aquesta situació que està comportant un esforç complementari per a les 
administracions també el comporta per a les famílies, just en el moment que, 
precisament resulta més complicat.  
 
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs 
vinent, encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats 
pel Departament d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt 
freqüent que el cost que hagin de suportar per l’ús del servei de menjador 
s’incrementi substancialment. I aquesta, en el seu cas, no es una qüestió gens menor 
si es té en compte que la despesa és ineludible, precisament per la distància de 
l’escola al seu domicili. 
 
Així, és relativament fàcil que es doni la situació, per exemple, d’una família de 
quatre membres amb una renda mensual bruta de 1.175,12 € i amb dos fills 
escolaritzats que, entre menjador i transport hagi de suportar un cost mensual de 
291,38 € , el que implica gairebé un 25% de la seva renda. Per sota d’aquest llindar 
la situació es complica encara més perquè, tot i tenir dret a ajuts de menjador i/o 
desplaçament, el nivell de renda disponible és encara més baix. 
En el supòsit de l’exemple, si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament, 
la despesa seria equivalent aproximadament al 20% de la seva renda. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell d’Alcaldes emetre dictamen favorable sobre  
els acords següents: 
 
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que 
fa al desplaçament, entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre 



C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

 

 
Ajuntament de Molló 
 
 
 
 

11 

 

escolar i el que, residint al mateix municipi, té el domicili a una distància 
considerable de l’escola. 
 
Segon. Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament la gratuïtat del 
desplaçament pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on estan 
escolaritzats pels casos en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador 
escolar i que, per la distància entre el centre escolar i el seu domicili, necessàriament 
han d’utilitzar el servei escolar de menjador. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Ripollès, a la 
Diputació de Girona i als consells comarcals de muntanya i els de la demarcació de 
Girona” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes. 
2. Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.3. MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER RECLAMAR A 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L’EDAR DE 
CAMPRODON. 
 
Vista la moció de l’Ajuntament de Llanars següent: 
 
“...” 
 
MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE 
CAMPRODON 
 
Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar d'una 
infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;  
 
Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del 
2000, va acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de 
sanejament a Llanars. L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al 
Departament de Medi Ambient a Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi Ambient a 
Girona (NRS 335, de 12/09/00); 
 
A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 09/04/01), 
mitjançant el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que va mantenir 
l’Ajuntament sobre aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a Girona, amb el 
tècnic de l’ACA Sr. Antoni Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent de l’ACA Sr. Lluís 
Quer a l’abril del 2001, el resultat de la qual ens animà a creure que en un termini 
relativament breu el municipi de Llanars disposaria del tan reivindicat sanejament), i 
se li demana se’ns informi i confirmin les previsions en aquest sentit; 
 
El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va redactar el "Projecte 
de construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de 
Camprodon", assumit per l'Enginyer de Camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, del qual 
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l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 15 de gener de 2002, ens va trametre un 
exemplar pel nostre coneixement; 
L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar 
que en data 9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i 
s'incoava expedient d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, 
ens demanaven informe pel que feia referència a les competències de l'Ajuntament; 
 
Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 
2003, es va aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 
20/03/2003; 
 
Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig 
de les Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència 
Catalana de l'Aigua i vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es 
va creure convenient la previsió d'execució simultània de la part d'obra d'aquest 
àmbit, raonament amb el que hi va estar d'acord l'ACA i va donar com a resultat 
l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan Millán i Filbà, del Departament 
d'Infraestructures III, en data maig 2003, del desglossat "Projecte dels col·lectors en 
alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús (1a fase)", amb una 
atribució de fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució de data 13 de març 
de 2005). L'obra es va contractar per acord del Ple de l'Ajuntament de 6 d'agost de 
2003 i es va executar totalment; 
 
L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de 
la resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no 
s'havien iniciat les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'Agència 
Catalana de l'Aigua les previsions d'inici de les mateixes per tal de donar una 
resposta ajustada a la demanda dels ciutadans; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 de 
setembre de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el PSARU 
DEL TER I DRÓ i que el dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de presentació de 
pliques i que es procediria a l'obertura el dia 16 d'octubre de 2003. Tanmateix, en 
data 29 d’octubre de 2003, l’Ajuntament en va tenir coneixement que l’obra encara 
no estava adjudicada; 
 
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, 
consta la presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de la 
"Proposició No de Llei sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del 
municipi de Llanars a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon 
(Ripollès)" (Tram. 259-00073/07), en el sentit que "El Parlament de Catalunya insta 
al Consell Executiu a: Que en un període no superior a quatre mesos s'iniciïn les 
obres de construcció del col·lector...", datada el 3 de març de 2004; 
 
En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de maig 
de 2004 es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004; 
 
En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. 
Eudald Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller de 
Medi Ambient, de data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la Mesa 
del Parlament, núm. iniciativa 314-00278/07, títol: Pregunta al Consell Executiu a 
respondre per escrit sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del 
municipi de Llanars a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon 
(Ripollès). En resum el Conseller respon que el projecte està inclòs en el Programa de 
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Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que aquestes obres 
estaven adjudicades, juntament amb altres actuacions de sanejament de la conca, 
mitjançant un concurs de concessió administrativa. Així mateix indica que, pel que fa 
el calendari d'execució del projecte, el Govern de la Generalitat preveu que es pugui 
portar a terme durant l'any 2006; 
 
El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense confirmació 
oficial, que estava previst d'executar les obres durant el mateix exercici 2005, es va 
trametre un escrit a  l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 de 22/06/2005), en el 
sentit de demanar que se'ns confirmés i se'ns informés al respecte, haguda compte 
del llarg camí recorregut fins aquell moment i les necessitats sanitàries llargament 
reivindicades per l'Ajuntament per acomplir les condicions mínimes de salubritat 
pública i dignitat que qualsevol poble del segle XXI ha de poder oferir; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data 
13/07/05), ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el 
contracte de "Concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i 
explotació de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les 
conques del Ter i Daró. Clau CT03002058, i que dintre d'aquest contracte hi havia 
actuacions en matèria de sanejament del nostre municipi, així com que, properament 
contactaria amb nosaltres l'adjudicatari del contracte "ACSA AGBAR Construcció, SA - 
SOREA y Constructora de Calaf, SAU - Unión Temporal de Empresas", a fi d'obtenir 
les dades necessàries per tal de redactar els corresponents projectes constructius; 
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/40025/ 2005, de data 
03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment esment de 21 de juny de 
2005, ens va informar entre d'altres qüestions que el calendari d'actuacions es 
preveia que les obres es poguessin iniciar a finals de l'any 2006; 
 
Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del 
municipi, principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per 
l'estat de l'entorn i els mals olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, 
l'Ajuntament, va trametre nou escrit dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 
01/02/07), per tal que ens informessin de les seves intencions en relació a aquestes 
obres. De l'esmentat escrit se'n va trametre còpia a la Delegació de Girona de l'ACA 
pel seu coneixement; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data 
22/01/2009) va notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de Catalunya, 
d'11 de novembre de 2008, per a la qual es van declarar d'urgència a efectes 
d'expropiació forçosa, les obres del projecte de col·lectors, amb tots els béns i drets 
afectats per l'expropiació que resultes de la realització de les referides obres i citava 
a l'Ajuntament, pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a l'aixecament de les Actes 
Prèvies a l'Ocupació; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de data 
29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres necessàries 
per connectar als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. L'Ajuntament va 
respondre a aquest requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) que es portarien a 
terme les obres necessàries tan bon punt s'executés el projecte de col·lectors en alta, 
a la canalització del qual havien d'anar connectats els punts d'abocament. El mateix 
any 2009 es van iniciar les obres; 
 
El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012, 
davant el fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb l'agreujant 
que la part executada presentava tot un seguit de deficiències que era del tot 
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indispensable de resoldre, va aprovar la "MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA 
FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS EN 
ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON", per la qual es 
sol·licitava a l'Agència Catalana de l'Aigua que es finalitzessin immediatament les 
obres del Projecte constructiu dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR 
de Camprodon, amb resolució de les deficiències que presentava la part d'obra 
executada i que es restauressin degudament la llera i els terrenys afectats per les 
obres i es netegés la zona de la llera afectada per l’abocament directe del col·lector 
en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars fossin conduïdes a l’EDAR de 
Camprodon. La Moció es va comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de 
Camprodon; 
 
El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va 
acusar rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels 
quals es traslladava la moció i va respondre que aquesta obres formen part del 
contracte de concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i 
explotació de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les 
conques del Ter i Daró i que el concessionari d'aquest contracte havia sol·licitat a 
l'ACA l'equilibri econòmic-financer de la concessió i que es trobava pendent d'establir 
les condicions i el calendari de finalització de les actuacions que resten per finalitzar.  
 
També indicava que les obres restaven aturades per l'Ajuntament de Camprodon, 
atenent a un desacord amb el traçat i que en aquell  moment s'estava redactant una 
modificació del projecte que permetés la finalització de les obres. Finalment indicava 
que atesos els antecedents i vista la situació administrativa en que es trobava el 
contracte no podien fixar una data concreta per atendre l'acord de l'Ajuntament, que 
tan bon punt disposessin de les previsions ens ho comunicarien; 
Atès que ha transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del Director de 
l'ACA i les obres estan aturades i encara no coneixem les previsions de finalització de 
les mateixes; 
 
Atès que considerem que catorze anys són ja molts anys perquè és perllongui una 
situació que afecta la salubritat de les persones i que té un impacte considerable 
sobre el riu Ter i que és de justícia la seva resolució immediata; 
 
Des del consistori es fa difícil d'entendre que amb un estat tan avançat de les obres 
no es pugui posar en servei el col·lector. Després de més d'un any amb les obres 
parades i sense haver rebut cap comunicació oficial de l'ACA respecte al termini de 
finalització i posada en servei, ens veiem obligats a sol·licitar que ens facilitin el 
termini d'execució, que, al nostre entendre, hauria de ser a curt termini; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Reclamar a l'Agència Catalana la finalització de les obres del  PROJECTE DE 
COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, 
amb resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada i deguda 
restauració de la llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la zona de 
la llera afectada per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües 
residuals de Llanars siguin conduïdes a l’EDAR de Camprodon.  
 
Segon. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals pertinents a 
fi  que es pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en servei del nou 
col·lector. 
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Tercer. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es facin 
les gestions necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de les obres 
i el sanejament de les aigües residuals del municipi de Llanars. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament 
de Camprodon i al Consorci Alba Ter. 
“...” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes. 
 
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Llanars, per a la seva deguda constància i 
efecte. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.4 MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A L’ACTE 
PEL DRET A DECIDIR DELS ELECTES LOCALS DE CATALUNYA.  
 
Vista la moció de l’ACM següent: 
 
“...” 
Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala local, de la voluntat 
popular. Expressen i canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar, 
d’igualtat, de justícia i de llibertat. Ho fan en la defensa concreta dels drets més 
elementals que s’expressen en la quotidianitat i ho fan canalitzant les aspiracions 
col·lectives, definint horitzons, proposant drets i valors. 
 
Els Ajuntaments de Catalunya sempre conscients d’aquesta representació han tingut 
un paper determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat 
reiteradament el seu compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a 
nació. 
 
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat, 
per tots els racons del país, en un mosaic de 947 municipis els Ajuntaments han fet 
sentir la veu dels ciutadans i ciutadanes inequívocament compromesos amb 
l’autogovern. 
 
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la 
definició del futur del país. 
 
Va ser així amb la Mancomunitat la llei que la va fer possible i els primers projectes 
d’Estatut; també va ser així en el tombant de la Dictadura cap a la Segona República 
amb l’impuls decidit de l’Estatut de 1931-1932 i també ho van ser després de la 
Dictadura franquista amb les eleccions municipals de 1979 impulsant un ampli procés 
de desenvolupament de l’autonomia local i dels principis de l’autogovern recollits 
genèricament en el pacte de la transició i concretats a l’Estatut de 1979. 
 
Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya s’encara a un nou tombant 
decisiu. Les retallades successives de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la seva pràctica 
liquidació després de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 ens situen  
davant d’una pràctica ruptura d’aquell pacte de 1975-1979. 
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Arribats a aquest punt els Ajuntaments de Catalunya manifesten i proclamen que 
l’únic camí possible en defensa de les llibertats individuals i col·lectives dels catalans 
i les catalanes  és escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i ciutadanes 
sobre la seva voluntat pel que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i 
Espanya. Una consulta sobre el futur, sobre el país que volem i sobre el país que 
necessitem. 
 
I per tot això afirmem: 
 
Primer.-Els municipis de Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i 
del catalanisme polític com el camí per satisfer i donar resposta a les necessitats més 
peremptòries i els anhels més profunds dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. 
 
Segon.- Els Ajuntaments de Catalunya afirmem que el dret a decidir, que la consulta 
als ciutadans, és el punt de trobada de tota la ciutadania, en una actitud de 
radicalitat democràtica, per a escoltar la veu del poble, donar la veu al poble i definir 
amb llibertat el país que volem . 
 
Tercer.- Els Ajuntaments de Catalunya ens comprometem a la celebració de la 
consulta i a facilitar-ne el seu desenvolupament legal en els termes que proposi el 
Parlament de Catalunya. 
 
Quart.- Enviar aquesta moció a tots els ens locals de Catalunya, i convidar a tots els 
electes i ex-electes locals a l’acte del proper 12 de juliol a la ciutat de Girona, i a 
signar el manifest l’hora de decidir (http://www.elpuntavui.cat/l-hora-de-
decidir.html). 
“...” 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 

1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes. 
 

2. Traslladar aquest acord a l’ACM, per a la seva deguda constància i efecte.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
12. ASSUMPTES URGENTS. 
 
No n’hi ha 
 
 
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, 
 
 
 
 
 

Josep Ruiz Muñoz      Josep Coma i Guitart 
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