ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE MARÇ DE
2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000002
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 27 de març de 2020
Hora d’inici: 20:38 h
Hora de fi: 21:23 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora
Carles Garriga Gardella, Regidor
Albert Ibañez Gonzalez, Regidor
Cristina Reig Franch, Secretària
La Sra. Carmen Mercedes Serra Casamitjana s’incorpora a la sessió al punt 7 de
l’ordre del dia.
Amb veu i sense vot: Ningú
Han excusat la seva absència: Ningú
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
L’Alcalde explica al Ple el canvi del caràcter de la sessió ordinària a extraordinària
atesa la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Atès que la sessió és extraordinària no hi hauran ni assumptes urgents ni precs ni
preguntes.
S’aprova el canvi del caràcter de la sessió per 6 vots a favor (Albert Ibañez
Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena
Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro
Suñer Vilanova)
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1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es proposa al Ple aprovar la següent acta:
ACTA NÚM. 1/2020, de 24 de gener de 2020, sessió ordinària.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents.
2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la
carpeta del regidor, del núm. 2020DECR000018 al 2020DECR000135.
El ple en queda assabentat.
3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 1 a la
53 de l’any 2020.
Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 1 a la 53,
corresponents a l’any 2020.
Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa,
Pedro Suñer Vilanova)
4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del període mig de
pagament (PMP) del 4t trimestre de 2019.
Es fa saber que en data 22 de gener de 2020 es va trametre al MINHAP la
informació del PMP del 4t trimestre de 2019 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b)
de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació relativa a la Llei Orgànica 2/2012 de
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb
l’establert a la Disposició transitòria Única del RD 635/2014, de 25 de juliol, per
la que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i procediments de
retenció de recursos dels règims de finançament previstos a la Llei Orgànica
2/2012 de 27 d’abril d’EPSF amb el resultat que es transcriu literal de l’aplicatiu:

Entidad
Molló
PMP
Global

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
2,00
201.262,16
1,70
35.064,80
1,96
35.064,80

Observaciones

1,96
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Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa,
Pedro Suñer Vilanova)
5.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l’informe de
morositat corresponent al 4t trimestre de 2019.
Es fa saber que en data 30.01.2020 es va trametre al MINHAP les dades relatives a
l’informe de morositat corresponent al 4rt. trimestre de 2019 de conformitat a l'art.
12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció
anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple. Aquesta
mateixa obligació la trobem recollida a l’article 16.6 en relació amb l’apartat 10 del
mateix article de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
L’informe de morositat haurà d’incloure almenys, el detall del període mig de
pagament global a proveïdors i el període mig de pagament mensual i acumulat als
proveïdors, així com de les operacions pagades i pendents de pagament de cada
entitat i del conjunt de la Corporació Local, de conformitat amb allò disposat a
l’article 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012 en relació amb l’article 4 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol.
Vist la normativa de referència, cal donar compte al Ple de la corporació de la
següent informació en relació al seguiment de la morositat per a l’exercici 2019:
-

-

-

Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2019, han estat de
201.447,29 €, la totalitat dels quals s’han realitzat dins del període legal de
pagament.
Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici
2019 ascendeixen a un import de 32.667,28 €, derivades de l’informe
trimestral corresponent al quart trimestre, en les quals s'està complint amb
la seva totalitat amb el termini legal a la data de tancament, sense existir
obligacions pendents de pagament a finals de l’exercici que s’estigui
incomplint amb el període legal de pagament a final del període.
El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2019 és de (1,96) dies.

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa,
Pedro Suñer Vilanova)
6.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l’informe
d’execució del 4t trimestre del pressupost de 2019.
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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 Funció Pública.
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 2019, el contingut
del qual consta a l’expedient.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera
amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 30 de gener de
2020.
Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa,
Pedro Suñer Vilanova)
7.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda
Pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2021– 2023).

del

Pla

Es dóna compte al Ple que per Decret d’Alcaldia de data 11 de març 2020 que es
transcriu a continuació, es va aprovar el següent pla pressupostari a mig termini
per al trienni 2021–2023, en el qual s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels
pressupostos dels futurs 3 anys, que es va trametre al MINHAP en data 13 de març
del 2020:
“DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
(EXERCICIS ECONÒMICS 2021– 2023)
Expedient: X2020000204
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals
han de tenir en compte en l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que
sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012:
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equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i regla de la
despesa.
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un
límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de
recursos dels seus Pressupostos.
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de
les Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini,
compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels
Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea.
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de
desembre, de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les
administracions públiques a elaborar un pla pressupostari a mig termini que
comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració
dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic
i regla de despesa.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la
obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini,
recollits a l’article 29 de la Llei esmentada.
Vist l’informe emès per la Intervenció, on s’informa que la despesa computable no
podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de
l’economia espanyola, i que d’acord amb el proposat pel Consell de Ministres de
data 11 de febrer de 2020, ratificat pel Congrés dels Diputats en data 25/2/2020 i
aprovat pel Senat en data 4/3/2020 no es podran superar els percentatges màxims
següents:
2021
3,0%

2022
3,2%

2023
3,3%

Vist el mateix informe d’intervenció, que informa a aquesta alcaldia quins són els
límits de despesa computable màxims d’aplicació durant els anys 2021, 2022 i
2023, els límits màxims de despesa no financera consolidada i el total del pla
pressupostari general, al qual podran ascendir els pressupostos de les tres
anualitats esmentades;
RESOLC:
Primer. Aprovar el següent pla pressupostari a mig termini per al trienni 2021 –
2023, en el qual s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3
anys:
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PLA PRESSUPOSTARI 2021-2023 (PER CAPÍTOLS)
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS:

INGRESSOS

2020
552.985,97

2021
556.500,00

2022
571.200,00

2023
583.000,00

40.046,76

40.000,00

43.000,00

44.000,00

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7

593.032,73

596.500,00

614.200,00

627.000,00

INGRESSOS FINANCERS:

0,00

0,00

0,00

0,00

593.032,73

596.500,00

614.200,00

627.000,00

INGRESSOS OPERACIONS CAPITAL

TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . .

DESPESES
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
TOTAL
DESPESES
OPERACIONS
CORRENTS:

2020

2021

2022

2023

513.032,73

526.000,00

541.700,00

555.500,00

57.500,00

60.000,00

62.000,00

63.000,00

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7
TOTAL DESPESES FINANCERES

570.532,73
22.500,00

586.000,00
10.500,00

603.700,00
10.500,00

618.500,00
8.500,00

TOTAL DESPESES. . . . . . . .. . . . . . . . .

593.032,73

596.500,00

614.200,00

627.000,00

CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE
FINANÇAMENT

22.500,00

10.500,00

10.500,00

8.500,00

TOTAL
DESPESES
CAPITAL:

OPERACIONS

DE

Segon. Trametre el pla aprovat al Ministeri d’Hisenda, a través de la plataforma
AUTORIZA dins la web de coordinació financera amb les entitats locals.
Tercer. Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera
sessió que se celebri.”
Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
8.0.- Donar compte de la liquidació del Pressupost 2019.
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 28-02-2020 següent:
“DECRET D’ALCALDIA
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019
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Exped. X2020000028
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE MOLLÓ
corresponent a l’exercici econòmic de 2019 formulada per la Intervenció, en
acompliment del què disposa la legislació vigent.
HE RESOLT :
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent
a l’exercici econòmic de 2019, en la forma que ha estat presentada per la
Intervenció.
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat
de ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2019:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

627.152,30

496.565,83

130.586,47

b. Altres operacions no financeres

164.660,52

273.967,59

-109.307,07

1. Total operacions no financeres
(a+b)

791.812,82

770.533,42

21.279,40

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

22.141,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI
L'EXERCICI

-22.141,16

DE

-861,76

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

+81.050,88

6. Desviacions de finançament positiu
de l'exercici

-0,00

AJUSTAMENTS:

TOTAL AJUSTAMENTS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA:
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+6.749,23

+87.800,11
86.938,35

Imports any
(2019)

Imports
any anterior

Comptes

Concepte

57,556

1. Fons líquids

250.251,09

214.402,37

2. Drets pendents de cobrament

155.208,34

162.489,49

430

+ del Pressupost corrent

50.689,37

107.900,71

431
257,258,270,275,
440,442,449,456,
470,471,472,537,
538,550,565,566

+ de Pressupostos tancats

98.506,42

46.286,93

6.012,55

8.301,92

79.004,57

41.902,41

51.178,55

14.800,73

0,00

0,00

27.826,02

27.101,68

1.478,55

1.678,55

0,00

0,00

1.478,55

1.678,55

327.933,41

336.668,00

47.464,98

45.022,97

+ d´Operacions no pressupostàries
3.
Obligacions
pendents
pagament
+ del Pressupost corrent

400

de

401
+ de Pressupostos tancats
165,166,180,185,410,414
+ d´Operacions no
419,453,456,475,476,477
pressupostàries
502,515,516,521,550,560,561
554,559
555,5581,5585

4. Partides pendents d´aplicació
cobraments
realitzats
pendents
d´aplicació definitiva
+
pagaments
realitzats
pendents
d´aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
2961,2962,2981,2982
4900,4901,4902,4903
5961,5962,5981,5982

II. Saldos de dubtós cobrament

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

0,00

0,00

280.468,43

291.645,03

Segon. Incorporar en el Pressupost de 2020 els romanents de crèdit que figuren
detallats a continuació, amb el següent finançament:

DESPESES A INCORPORAR:
N. Operació
(fase AD)
Aplicació

Import

220170000156 2019.1.920.22706 3.025,00€

220190000467 2019.1.331.48001

100,00€

220190000960 2019.1.341.48002

200,00€

Text
EVA MARTINEZ PICÓ, MEMÒRIA
DESCRIPTIVA
TRIA
MULATS
D'ESPINAVELL
AJT.CAMPRODON,
COL.LABORACIÓ
ECONOMICA CARNESTOLTES ANY
2019
EVA MARTINEZ, LA MARXA DEL PARC
ANY 2019
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220190000524 2019 1 341 48002

250,00€

220190000956 2019.1.331.48001

150,00€

TOTAL

EVA MARTINEZ, ACTIVITATS DOMINI
D'ISARDS 2019
SES GERMANS VILA RIERA 19/20
SOM EL FUTUR DE LA VALL

3.725,00€

Les despeses a dalt detallades compten amb el següent finançament:
FINANÇAMENT:
2019.1.87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals

3.725,00 €

Tercer. Donar compte del resultat de la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la
propera sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
9.0.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes,
exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2019, elaborat
pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Vist el Compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a
data 31 de desembre de 2019 i la relació de rebuts pendents de cobrament
detallats per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2019, del
qual es desprenen les dades següents:
Conceptes
Pendent anterior 31.12.18
Total càrrecs a 31.12.19
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària

Padrons
i
liquidacions
27.335,67
376.913,97

Pendent en executiva
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes
Total ingressos a 31-12-19

Ingressos

Baixes

Pendents
cobrament

366.491,27
11.867,91
1.392,66
1.779,97
22.717,83
138,35
1.365,52
350,55
380.213,60

1.392,66

24.497,80

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
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Primer. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2019,
presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Segon. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i
Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
10.0.- Aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Atès el Decret d’incoació de l’expedient extrajudicial de crèdits en el pressupost de
2020, de data 3 de març de 2020, per tal d’aplicar al pressupost els pagaments
pendents d’aplicar al pressupost generats en exercicis anteriors.
Tenint en compte l’informe de Secretaria intervenció emès al respecte, en relació
amb el procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement
extrajudicial del següent crèdit que es detalla i que pertany a l’exercici
pressupostari de 2018:
Asst.
3153

Data
03/12/2018

Aplicació pressup.
2018.1.1621.46502

Concepte
CCR, NOVEMBRE RECOLLIDA
I TRACTAMENT RESIDUS

Import
478,55€

Tenint en compte que d’acord amb l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, el reconeixement de les obligacions relatives a anteriors exercicis que per
qualsevol motiu no han estat imputades al pressupost de l’any que els corresponia
i d’acord amb l’esmentat article podran ser reconegudes en un altre exercici
establint que la competència per al seu reconeixement correspondrà al Ple de la
corporació.
Atès que l'informe emès per Secretaria intervenció de data 24 de març de 2020 va
ser favorable en el sentit que l’esmentat reconeixement de crèdit era procedent,
atesa la suficient i adequada consignació pressupostària per fer-ne front.
Atès que d’acord amb el mateix informe es recomanava l’aprovació d’un expedient
de modificació de crèdit, i que aquest ja ha estat incoat i es preveu que s’aprovi en
aquesta mateixa sessió plenària.
Tenint en compte la proposta feta per l'alcalde en aquest sentit i tenint en compte
la competència atorgada al Plenari a l'article 60.2 de la Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, es proposa al Plenari l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el reconeixement del crèdit procedent de l’exercici 2018 detallat
en l’apartat expositiu del present acord.
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Segon. Aplicar la despesa esmentada en l’apartat anterior, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020.1. 1621.46502, i comptabilitzar el pagament amb formalització
amb el compte financer 555, amb import líquid zero, atès que el pagament es va
realitzar en l’exercici 2018.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
11.0.- Aprovació de la modificació de les bases d'execució del Pressupost
2020.
Atès el Decret d’alcaldia de data 18 de març de 2020, d’incoació de l’expedient de
modificació de les Bases d'Execució del Pressupost, amb la finalitat d’aprovar una
tramitació simplificada de pagaments menors, que alleugereixi i simplifiqui els
pagaments corrents d’aquest ajuntament corresponents a despeses menors de
3.000,00€.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut de l’informe emès de la Secretària Interventora
municipal de data 18 de març del 2020.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les Bases d'execució del pressupost,
introduint el nou article següent:
“Article 29 BIS. Tramitació simplificada de pagaments menors.
Es tramitaran de forma simplificada les despeses corrents de serveis i
subministraments, sempre que tinguin un valor estimat individualitzat inferior a
3.000,00€ i el sistema de pagament utilitzat sigui la bestreta de caixa fixa o el
sistema anàleg especificat en aquest article.
L’Alcaldia proposarà i motivarà anualment les despeses i les aplicacions
pressupostàries de capítol 2 sobre les quals es podran atendre els pagaments
menors. Aquesta relació serà aprovada per l’Alcaldia, prèvia fiscalització per part de
secretaria intervenció en els termes establers a l’article 25.1. del RD 424/2017, de
28 d’abril, i que siguin aplicables a aquest procediment.
Un cop autoritzat, l’Alcaldia podrà executar les despeses menors, que podrà
agrupar en un expedient únic mensual o anual. A l’expedient se li incorporaran les
factures degudament conformades que hauran de reunir els requisits establerts a la
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Llei de contractes del sector públic i demés normativa concordant. Les factures,
conjuntament amb el document comptable ADO o O, segons correspongui, es
tramitaran amb relacions comptables conjuntes per l’aprovació de la despesa i del
seu pagament, i es lliurarà a la tresoreria per tal que es procedeixi al seu pagament
efectiu.
En
de
no
de

cada moment, el responsable de la contractació haurà de constatar l’existència
crèdit per a la realització de la despesa menor amb tramitació simplificada i que
s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals
contractació.“

Segon. Exposar al públic la present modificació, per un termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions per les persones
interessades.
Tercer. Considerar elevat a definitiu aquest acord en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
12.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 1/2020 en
la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per
a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons
queda justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de
la liquidació de l’exercici anterior.
Atès que en data 19 de març de 2020 es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en la mateixa data es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar, en
data 20 de març de 2020, la proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost.
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 en
la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici
anterior i, d’acord amb el següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
ANY

APLICACIO
PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

MODALITAT

2020

1.920.13001

Hores extres

Suplement de crèdit

500,00€

2020

1.414.21002

Desenvolupament rural i
suport ramaderia

Suplement de crèdit

2.032,01€

2020

1.1532.21001

Conservació i manteniment
clavegueram

Suplement de crèdit

1.000,00€

2020

1.450.21200

Despeses manteniment
refugi

Suplement de crèdit

133,11€

2020

1.450.21301

Mant. Maquinària,
instal·lacions i estris

Suplement de crèdit

2.000,00€

2020

1.165.22100

Enllumenat públic

Suplement de crèdit

2.500,00€

2020

1.920.22200

Comunicacions telefòniques

Suplement de crèdit

1.000,00€

2020

1.161.22501

Cànon Agència Catalana de
l’Aigua

Suplement de crèdit

6.000,00€

2020

1.334.22602

Publicacions d’interès local

Suplement de crèdit

5.000,00€

2020

1.338.22607

Festes populars

Suplement de crèdit

3.000,00€

2020

1.920.22792

Protecció de dades

Suplement de crèdit

400,00€

2020

1.943.46300

Aportació Mancomunitat Vall
de Camprodon

Suplement de crèdit

1.000,00€

2020

1.161.60901

Millora cloració Favars

Suplement de crèdit

19.000,00€

2020

1.1532.61900

Inversions vies públiques

Suplement de crèdit

30.000,00€

2020

1.454.61900

Millora de camins rurals

Suplement de crèdit

30.000,00€

2020

1.165.62300

Millora enllumenat públic

Suplement de crèdit

3.000,00€

2020

1.450.62300

Adquisició eines,
maquinària...

Suplement de crèdit

15.500,00€

2020

1.920.62600

Adquisició equipament
informàtic

Suplement de crèdit

3.000,00€

2020

1.342.63901

Millora equipaments
esportius

Suplement de crèdit

21.000,00€

2020

1.432.60902

Senyalització turística

Concessió de crèdit
extraordinari

15.000,00€
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IMPORT

2020

1.920.63200

Obres de la Casa de la Vila

2020

1.450.61900

Reordenació de Coll Ares
TOTAL

8.500,00€

Concessió de crèdit
extraordinari
Concessió de crèdit
extraordinari

21.500,00€
191.065,12€

Alta en Concepte d’Ingressos:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
IMPORT
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
2020 1.87000
PER DESPESES GENERALS
191.065,12€

ANY

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
13.0.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de
l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló.
Vist que en data 26 de novembre de 2019 es va emetre informe de Secretaria en
relació amb el procediment i la legislació aplicable per procedir a l'aprovació de la
modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a
pastures al municipi de Molló.
Vist que en data 29 de novembre de 2019, es va aprovar inicialment la modificació
de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a pastures al
municipi de Molló d’acord amb la redacció següent:
-

Modificar l’apartat d) de l’article 5 en relació als beneficiaris dels comunals, que
quedar redactat de la següent manera:
“d) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de
posseir una antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. A més, les
persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al
municipi. A més, aquestes persones hauran de residir de forma permanent al
municipi.”

-

Modificar l’apartat 4 de l’article 8 en relació a les obligacions dels beneficiaris, que
quedar redactat de la següent manera:
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“4. L’Ajuntament determinarà fins a un màxim de 2 dies a l’any, coordinada o no
amb els municipis veïns i limítrofs dels comunals, en què els beneficiaris dels
comunals estaran obligats a arranjar el filat que separa el comunal de Molló d’altres
comunals o bé a tasques de manteniment d’aquest espai. En cas que el beneficiari no
es presenti en les dates assignades, l’Ajuntament li haurà de repercutir en forma de
liquidació la part proporcional del cost en funció de les UBM o bé abonar el cost dels
jornals realitzats. La no presentació o pagament d’aquestes actuacions, comportarà
l’expulsió del ramader del comunal.”

Vist que es va obrir un període d'informació pública, per un termini mínim de trenta
dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 235 de 10 de
desembre de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8025 de
17 de desembre de 2019, en el mitjà de comunicació escrita diària EL PUNT AVUI
de 12 de desembre de 2019 i en el tauler d'edictes electrònic de la Corporació del
dia 04/12/2019 al dia 22/01/2020 ambdós inclosos.
D’acord amb el certificat de secretaria de data 23 de març de 2020, transcorregut
el període d’informació publica no s'han presentat al·legacions, resultant fora de
termini les que a continuació es ressenyen:
 Núm. de registre d'entrada: E20200000176 de data 4 de febrer de 2020.
Nom i cognoms: Josep Coma Guitart en representació de la Comissió de
Pastures de Molló.
Vistes les al·legacions presentades que són les que es transcriuen a continuació:
“ Que com a membre de la Comissió de Pastures de Molló, i després de l'assemblea
de ramaders celebrada el 29 de gener de 2020, es va acordar demanar incloure
una modificació a l'Ordenança reguladora de l'aprofitament dels terrenys comunals
per a pastures, que es troba en període d'aprovació inicial (Acord del Ple de
29/11/2019). Es proposa que el paràgraf a modificar de l'article 5 digui: d) Les
persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de posseir
una antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. En el cas que el
titular o titulars d’una explotació ramadera beneficiària l’any anterior causi baixa
per defunció, jubilació o canvi de titular, només es demanarà estar empadronat al
municipi al nou o nous titulars de la mateixa explotació. Les persones jurídiques
han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al municipi. Totes
aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi.
Així mateix, caldria incorporar: e) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència
d’aprofitament de l’any anterior o pendents.”
Vista la voluntat d’aquest corporació d’estimar les al·legacions presentades per la
Comissió de Pastures de Molló, vist l’informe proposta de secretaria de data 23 de
març de 2020, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 178 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
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Primer. Estimar les al·legacions presentades per la Comissió de Pastures de Molló
en relació amb l'expedient d'aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora
de l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló, en relació al
paràgraf de l’article 5 modificat, així mateix incorporar la lletra e), quedant redactat
de la següent manera:
“d) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis) hauran de
posseir una antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al municipi. En el cas
que el titular o titulars d’una explotació ramadera beneficiària l’any anterior causi
baixa per defunció, jubilació o canvi de titular, només es demanarà estar
empadronat al municipi al nou o nous titulars de la mateixa explotació. Les
persones jurídiques han de tenir la seva seu social i la pròpia explotació agrària al
municipi. Totes aquestes persones hauran de residir de forma permanent al
municipi.
e) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència d’aprofitament de l’any anterior o
pendents.”
Segon. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final de la
modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a
pastures al municipi de Molló, una vegada incorporades a aquesta les modificacions
derivades de les al·legacions estimades, que queda redactada de la següent
manera:
“Modificació apartat d) de l’article 5 en relació als beneficiaris dels comunals i
incorporació de l’apartat e):
“d) Les persones físiques i jurídiques (amb la totalitat dels seus socis)
hauran de posseir una antiguitat mínima de 5 anys d’empadronament al
municipi. En el cas que el titular o titulars d’una explotació ramadera
beneficiària l’any anterior causi baixa per defunció, jubilació o canvi de
titular, només es demanarà estar empadronat al municipi al nou o nous
titulars de la mateixa explotació. Les persones jurídiques han de tenir la
seva seu social i la pròpia explotació agrària al municipi. Totes aquestes
persones hauran de residir de forma permanent al municipi.
e) Haver pagat les quotes i/o taxes de la llicència d’aprofitament de l’any
anterior o pendents.”
Modificació de l’apartat 4 de l’article 8 en relació a les obligacions dels beneficiaris:
“4. L’Ajuntament determinarà fins a un màxim de 2 dies a l’any, coordinada
o no amb els municipis veïns i limítrofs dels comunals, en què els
beneficiaris dels comunals estaran obligats a arranjar el filat que separa el
comunal de Molló d’altres comunals o bé a tasques de manteniment d’aquest
espai. En cas que el beneficiari no es presenti en les dates assignades,
l’Ajuntament li haurà de repercutir en forma de liquidació la part
proporcional del cost en funció de les UBM o bé abonar el cost dels jornals
realitzats. La no presentació o pagament d’aquestes actuacions, comportarà
l’expulsió del ramader del comunal.”
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Tercer. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança reguladora de
l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló en el Butlletí
Oficial de la Província, no produint la modificació de l’Ordenança efectes jurídics
mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la
publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Quart. Publicar, igualment, dit Acord definitiu a l’e-TAULER de l'Ajuntament,
anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat
íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament https://www.mollo.cat/reglaments.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
14.0.- Aprovació, si s'escau, de la modificació del termini de delegació de la
competència per a la gestió del servei de deixalleria al Consell Comarcal
del Ripollès , previst al "Conveni de delegació de competències al Consell
Comarcal per a la gestió de residus municipals.
Antecedents de fet:
1. Els plenaris dels ajuntaments de la comarca del Ripollès, va acordar
delegar al Consell Comarcal del Ripollès les competències del servei de
recollida i transports dels residus sòlids municipals i del servei de
deixalleria.
L’acceptació de la delegació d’aquestes competències per part del Consell Comarcal
del Ripollès es va publicar als Butlletins Oficials de la Província de Girona número
104, de data 30 de maig de 2018 i número 146, de data 30 de juliol de 2018.
2.- El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 16 de gener de 2018 va
aprovar el Conveni de delegació de competències de tots els municipis de la
comarca al Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels residus municipals.
3.- El Consell de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 30 de juliol de
2019, va adjudicar a la FUNDACIÓ PRIVADA MAP, el contracte del servei públic de
deixalleries i la recollida de voluminosos, electrodomèstics i piles a la comarca del
Ripollès i la corresponent gestió dels residus, reservat a Centres Especials de
Treball d’iniciativa social.
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En data 25 de setembre de 2019 es va subscriure el corresponent contracte, que té
una vigència de 4 anys, a comptar des del dia de l’inici de la prestació efectiva del
servei. Aquest termini es pot prorrogar com a màxim un any més.
La data d’inici de la prestació efectiva del servei és el dia 1 de desembre de
2019.
4. El Conveni de delegació de competències subscrit amb el Consell Comarcal
preveu a la clàusula 5.1 una vigència de 4 anys a comptar des del dia 1 de juliol de
2018, que es podrà prorrogar per un període de fins a 4 anys addicionals, sense
distingir entre el servei de recollida dels residus municipals i el servei de
deixalleries. Així mateix, la clàusula 5.2. preveu que l’Ajuntament mantindrà la
vigència de la delegació com a mínim 4 anys, a fi de garantir la viabilitat del
contracte de recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals
de la comarca.
No obstant això, a fi de poder garantir la recuperació de les inversions, es requereix
el manteniment de la delegació del servei de deixalleries per un període mínim de 5
anys, a comptar des de la data de l’inici de la vigència del contracte del servei de
deixalleries, que es va produir en data 1 de desembre de 2019.
Així mateix, donat que la licitació del servei de deixalleries és per a tots els
municipis de la comarca, esdevé necessari unificar el termini previst per a la
delegació del servei de deixalleria, ja que el municipi de Camprodon tenia
delegada aquesta competència per un termini de només 2 anys,
prorrogables per 2 anys més.
És per això que esdevé necessari modificar el Conveni de delegació de
competències per a la gestió dels residus municipals, pel que fa
concretament al termini previst de delegació del servei de deixalleries, per
un termini mínim de 4 anys, a comptar des de la data de l’inici de la
prestació efectiva del servei, és a dir des del dia 1 de desembre de 2019.
Fonaments de Dret:
I.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de
Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa
l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta
dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i del règim local de Catalunya.
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II.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà
ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest
termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la
seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del
Portal de la Transparència.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Modificar el termini de la delegació del servei de deixalleria previst al
Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals,
per un termini mínim de 4 anys, a comptar des del dia 1 de desembre de
2019, data d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de
deixalleries comarcal. Això no obstant, l’Ajuntament queda obligat a mantenir la
delegació acordada del servei de deixalleria pel termini mínim de 5 anys, a comptar
des del dia 1 de desembre de 2019, data d’inici de la prestació efectiva del nou
contracte del servei de deixalleries comarcal, a fi de garantir la viabilitat del
contracte comarcal i la recuperació de les inversions que es deriven d’aquest
contracte.
Segon. Aprovar la modificació de les clàusules 5.1, 5.2. 5.3 i 7.1 del Conveni de
delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, que tindran
el següent contingut literal:
“CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI
5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 de
juliol de 2018, que és la data d’inici de la prestació efectiva del nou contracte de
recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca
del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Pel que fa a la delegació del servei
de deixalleria, aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia
1 de desembre de 2019, data d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del
servei de deixalleries comarcal.
El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, per un
període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple de
l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència
inicial.
La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, que
serà de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.
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5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini
mínim de quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte subscrit
per a la recollida i el transports als gestors autoritzats dels residus municipals de la
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i queda obligat a mantenir
la delegació acordada pel termini mínim de 5 anys, pel que fa al servei de
deixalleria, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal.
Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o la
denúncia d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquests terminis, es
farà responsable de la indemnització dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar
davant de l’adjudicatari del contracte i/o els altres ajuntaments, tant en el cas que
aquesta revocació anticipada comporti la resolució d’aquest contracte i /o el de
deixalleries, com la seva modificació.
5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per
l’Ajuntament no li generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop
transcorreguts els terminis obligatoris de manteniment de la delegació -pacte 5.2- i
es comunica al Consell Comarcal com a mínim 6 mesos abans de la finalització
d’aquests terminis.
5.4. ...
SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 d’aquest
conveni-, durant el termini mínim de 4 anys pel que fa al servei de recollida i el
transports als gestors autoritzats dels residus municipals i de 5 anys, pel que fa al
servei de deixalleria, a comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1.
7.2. ...”
Tercer. Aquesta modificació serà part integrant del “Conveni de delegació de
competències al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus
municipals”, al qual s’adjuntarà com a Annex.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, als
efectes oportuns.
Cinquè. Facultar l’alcaldia perquè, en nom i representació d’aquesta corporació,
pugui signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els presents
acords.
Sisè. Encomanar la publicació d’aquesta modificació del conveni en el web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat al Consell
Comarcal del Ripollès.
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
15.0.- Aprovació definitiva del Pla Parcial de l'àmbit del SUD-1 de Can
Julià.
Antecedents de fet
PRIMER. En data 28 de març de 2018, té entrada en aquest ajuntament per part de
GRESA AGROFORESTAL, S.L. la següent documentació:
a) Proposta de Pla Parcial en l’àmbit del SUD-1 Can Julià.
b) Instància sol·licitant que l’Ajuntament sotmeti a tràmit i aprovació el Pla
Parcial presentat.
SEGON. En data 18 de desembre de 2018 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona s’aprova definitivament la Modificació 6 del POUM en relació al SUD-1 Can
Julià. Es publica al DOGC número 7825, el dia 7 de març de 2019.
TERCER. En data 19 de març de 2019 es presenta instància per part de l’interessat
(GRESA AGROFORESTAL S.L.), adjuntant una nova proposta de Pla Parcial, amb
petites correccions acordades amb el consistori.
El pla parcial urbanístic inclou entre la seva documentació el preceptiu informe
ambiental el qual incorpora les mesures ambientals determinades a l'apartat 2.3 i
2.4 de I'ISA del POUM (Mesures correctores que s'han de tenir en compte en el
planejament derivat en l'àmbit de Can Julià), l'avaluació de les mesures ambientals
de l'ajust del vial de circumval·lació i de les corresponents actuacions de restauració
ambiental.
QUART. En data 21 de juny de 2019 l’arquitecte municipal informa favorablement al
tràmit i a l’aprovació de la proposta de Pla Parcial a l’Àmbit SUD-1 de Can Julià.
CINQUÈ. Per Decret d’Alcaldia de data 16 de juliol de 2019 s’aprova inicialment el
Pla Parcial a l’Àmbit SUD-1 de Can Julià, s’obre període d’informació pública i es
sol·liciten els informes sectorials (ACA, Geològic, Mobilitat i Protecció Civil) i a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
L’anunci amb títol “Edicte d’informació pública del Pla Parcial en l’àmbit del SUD-1
Can Julià” va ser exposat mitjançant anunci al Diari El Punt Avui de 19 de juliol de
2019; al tauler d'edictes electrònic de la corporació del dia 16/07/2019 al dia
16/09/2019 ambdós inclosos, així com el BOP de Girona núm. 143, de 26 de juliol
de 2019, des del dia 27 de juliol de 2019 i fins el dia 27 de setembre de 2019.
SISÈ. D’acord amb el certificat de secretaria de data 4 d’octubre de 2019,
transcorregut el termini d’informació pública no es va presentar cap al·legació ni
suggeriment.
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SETÈ. En data 6 d’agost de 2019 té entrada a l’ajuntament informe favorable de
Mobilitat de la Direcció General de Transports i Mobilitat i en data 8 d’agost de 2019
té entrada informe Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el
que es considera que no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès
geològic i que no és necessari elaborar un estudi de riscos geològics
complementari.
En data 4 d’octubre de 2019 té entrada informe favorable de l’Agència Catalana de
l’Aigua pel què fa a la inundabilitat. Respecte el sanejament i l’abastament caldrà
remetre el document de planejament d’aprovació definitiva del Pla Parcial que doni
compliment a les consideracions emeses al propi informe, per tal que torni a
informar. Les consideracions es poden resumir en:
a) Pel què fa a l’abastament d’aigua s’ha d’aportar certificat de
l’administració responsable del servei d’abastament al municipi conforme
la xarxa actual d’abastament municipal de Molló garanteix el futur volum
d’aigua que demandarà el nou àmbit urbanístic.
b) Pel què fa a sanejament de les aigües residuals, s’ha d’avaluar el volum
d’aigües residuals generat i la capacitat de la xarxa municipal existent on
es preveu connectar i si calen actuacions de millora. S’ha de justificar
una reserva econòmica i d’espai que tingui doble qualificació, com a
sistema general de serveis tècnics, i alhora com a sistema general
d’equipaments privats on s’hi ubicaria un sistema de sanejament
autònom en cas que no sigui possible la connexió al sistema de
sanejament en alta de Molló.
A data de signatura d’aquest informe no s’ha rebut l’informe de Protecció Civil.
VUITÈ. En la sessió de 9 d’octubre de 2019 de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona acorda emetre informe amb diverses observacions:
a) S’han de reubicar al nord oest del sector les tipologies plurifamiliars,
més propers al teixit urbà existent. Els terrenys de l’extrem sud de
l’àmbit es s’hauran de qualificar com a sistema d’espais lliures i eliminar
el cul-de-sac.
b) S’ha de corregir errades numèriques.
c) S’han d’esmenar i/o completar diversos punts de la normativa.
NOVÈ. En data 25 de novembre de 2019 té entrada a l’ajuntament per part de
GRESA AGROFORESTAL, S.L. document de modificació del Pla Parcial amb les
consideracions dels informes rebuts.
DESÈ. En data 9 de gener de 2020 té entrada a l’ajuntament per part de GRESA del
nou document del Pla Parcial modificat ajustat a les observacions de la Comissió
Territorial.
ONZÈ. En data 28 de febrer de 2020, l’ajuntament signa un conveni amb els
promotors del Pla Parcial a l’Àmbit SUD-1 de Can Julià de Molló, en el que es
comprometen a garantir l’abastament i subministrament d’aigua potable al sector.
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DOTZÈ. En data 6 de març de 2020 l’ajuntament emet certificat com a
administració responsable de l’abastament al municipi de Molló que garanteix el
futur volum d’aigua que demandarà l’Àmbit SUD-1 de Can Julià a partir de
l’execució de les infraestructures que s’han compromès els promotors del Pla Parcial
pel conveni signat el dia 28 de febrer de 2020.
Com ja està previst, i així ha recollit el conveni signat el 28 de febrer de 2020, en el
projecte d’urbanització es concretarà amb més detall tots els serveis i
infraestructures, les quals es consideren que cal tractar-les en conjunt i analitzar la
proposta vinculada a la resta del municipi i els seus creixements previstos. En quan
al Sanejament els promotors es comprometen a costejar les infraestructures
necessàries com a conseqüència del desenvolupament del sector, així com les
infraestructures que se’n derivin de la seva connexió a la xarxa general. L’estació
de bombament prevista al sector Nord Oest hauria de preveure recollir el
sanejament del PAU1, el qual també preveu la instal·lació d’una estació de
bombament, no obstant es considera més adequat només tenir-ne una i no dues,
que encariria el manteniment i no tindria sentit amb la proximitat d’un sector i
l’altre. Caldrà doncs, analitzar els pendents i ubicar-la en la millor zona perquè sigui
òptima. Tanmateix, pel què fa al subministrament d’aigua caldrà analitzar quines
infraestructures seran més adequades per garantir l’abastament i subministrament
del sector, ja sigui amb la construcció d’un dipòsit d’aigua de 300 m 3, com preveu
el planejament, o un sistema alternatiu com la millora de la captació existent o amb
una de nova per adequar-se als consums d’aquest creixement proposat.
TRETZÈ. En data 13 de març de 2020, l’arquitecte municipal emet informe
favorable a l’aprovació definitiva del Pla Parcial a l’Àmbit SUD-1 de Can Julià,
Legislació aplicable
La Legislació aplicable ve determinada per:


Els articles 65, 66, 73, 74, 78, 81 i 85 a 92 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.



Els articles 8, 14, 15, 16, i 21 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril
d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, en el que no contradiguin a la
normativa bàsica, continguda en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental.



La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.



Els articles 22, 23, 79 a 89, 101 i següents del Reglament de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.



Els articles 21.1 j), 22.2 c), 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.

Vist l'informe de l’arquitecte municipal de data 13 de març de 2020, l’informe
proposta de secretaria de data 24 de març de 2020, i en virtut de l'article 22.2.c)
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de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar definitivament el Pla Parcial a l’Àmbit SUD-1 de Can Julià, que
desenvolupa el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, de conformitat amb el previst
en l'article 81.1.a) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Segon. Remetre a l’ACA el document de planejament d’aprovació definitiva del Pla
Parcial que dóna compliment a les consideracions emeses al propi informe.
Tercer. Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
d'informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i
administrativa completa, d’acord amb l’article 88 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
Aquest lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació
definitiva d'aquests plans, sens perjudici del règim de comunicació d'acords
regulat per la legislació municipal i de règim local d e Catalunya.
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament
amb les normes urbanístiques del Pla Parcial, quan s’hagi acusat la rebuda de la
documentació esmentada en el punt tercer per part de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
Cinquè. Garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del pla parcial objecte
d’aprovació definitiva mitjançant la seva publicació a la web corporativa:
www.mollo.cat/planejament.
Sisè. Notificar als promotors i propietaris dels terrenys l'aprovació definitiva del
Pla.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
16.0.- Designació de representant i substitut del nou CILMA.
Vist que el 14 de març de 2019 l’Assemblea Extraordinària del Consell d’Iniciatives
Locals per el Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) va aprovar un
acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius
de 31 de desembre de 2019.
Vist que la Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució del nou
CILMA, publicat al BOP núm. 156 de 14 d’agost de 2019.
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A partir de l’1 de gener de 2020 ha entrat en funcionament el nou CILMA, com a
òrgan sense personalitat jurídica, per facilitar i potenciar la consulta i la participació
dels ens locals de la demarcació de Girona en les polítiques de sostenibilitat de la
Diputació de Girona.
Segons l’article 3.2 del reglament: Poden ser membres del CILMA tots els
municipis, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals de la
demarcació de Girona que lliure i voluntàriament vulguin adherir-s’hi.
Segons la Disposició addicional: Tots els ens locals associats a l’Associació de
municipis “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de
Girona” en data 31 de desembre de 2019 quedaran incorporats automàticament
com a membres del CILMA que regula el present Reglament, a no ser que
manifestin expressament el contrari mitjançant acord del respectiu ple corporatiu.
Per a les altes i baixes subsegüents s’estarà al que preveuen els articles 4 i 5 del
present Reglament.
Vist que es necessari designar un representant i un substitut per a que assisteixin a
les reunions del Consell.
Vist tot l’exposat es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer. Designar com a representant de la corporació al regidor Sr. Carles Garriga
Gardella i com a substitut a l’Alcalde, el Sr. Josep Coma i Guitart.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al CILMA
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
17.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès referent a la presència
d'efectius de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Ripollès per cobrir el servei
toga del Jutjat d'Olot.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va exigir
als Mossos d'Esquadra que protegeixin de forma presencial i permanent
totes els Jutjats de Catalunya, d'entre els quals hi ha el Jutjat de Ripoll,
amb l'objectiu de protegir els edificis judicials de diferents bretolades i
actuacions incíviques que hi va haver ara fa uns mesos.
La mesura adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es
considera una mesura del tot desproporcionada. En efecte, destinar durant
vint-i-quatre hores al dia, els set dies de la setmana, un mínim de dos
efectius per tal de fer guàrdia en un edifici genera un ús del servei públic de
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seguretat excessiu vers el bé a protegir, i alhora genera una disminució
deis escassos efectius que disposa el cos de Mossos d'Esquadra a Ripoll i a
la comarca. Aquest fet s'ha posat de manifest a la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Ripoll, així com també a la Junta Local de Seguretat de
l'Ajuntament de Ripoll, considerant necessari instar al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que reconsideri l'adopció d'aquestes mesures a fi de
garantir la disposició d'un major nombre d'efectius per tal de garantir la
seguretat ciutadana de la resta de ripollesos i ripolleses i de tota la població
de la comarca, actualment desprotegida permanentment amb dos efectius
de Mossos d'Esquadra.
Recentment la Junta de Govern de l‘Ajuntament de Ripoll, en data 9 de
desembre de 2019, aprovà per unanimitat una moció en la qual
s'expressava la preocupació de la inseguretat ciutadana davant l'alarma
social que s'està generant a molts municipis del nostre país per l'increment
de robatoris en domicilis, deixant palès la mancança d'efectius policials per
tal de realitzar la prevenció investigació d'aquest tipus de delinqüència i
s'instava a diferents institucions polítiques i judicials per tal que en l’àmbit
de les respectives competències adoptessin mesures per millorar la
seguretat ciutadana, ja siguin mesures preventives, formatives,
econòmiques i jurídiques.
Com sigui que des d'aquesta Administració no es disposa d'informació de
quina ha de ser la data en que es posarà fi a l'ordre donada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya referent a la vigilància i protecció dels
edificis
judicials,
considerem
necessari
posar
de
manifest
la
desproporcionalitat d'aquesta mesura, que suposa la disminució d'efectius
que vetllin per la seguretat en les persones. És obvi que dos efectius a la
comarca del Ripollès que només es dediquin a la vigilància de l'edifici
judicial va clarament en detriment a la seguretat de les persones de Ripoll i
de la pròpia comarca. A l'efecte, s'ha de tenir en compte també que Ripoll
compta amb la seu dels Mossos d'Esquadra i que no hi ha una altra
comissaria enlloc més de la comarca que té una gran extensió amb dinou
municipis i amb diverses vies de comunicació gens còmodes i ràpides.
Malgrat que a finals de desembre es va comunicar que el servei Toga ja no
es prestava al jutjat de Ripoll, els efectius policials assignats a I'ABP
Ripollès es desplacen diàriament per efectuar aquest mateix servei al jutjat
d'Olot, la qual cosa redunda en un menor servei policial a la nostra
comarca.
En data 14 de gener de 2020, el Consell d'alcaldes i alcaldesses de la
comarcal del Ripollès va emetre dictamen previ favorable respecte aquesta
proposta.
Per tot l'exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta els
acords següents:
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Primer. Sol·licitar al Departament d'lnterior de la Generalitat de Catalunya
que no es desplacin més efectius policials de I'ABP Ripollès per cobrir les
necessitats del servei Toga a d'altres comarques.
Seqon. Comunicar aquesta resolució al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, als ajuntaments de la comarca del Ripollès, al Departament
d'lnterior de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya."
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, tot
sol·licitant al Departament d'lnterior de la Generalitat de Catalunya que no es
desplacin més efectius policials de I'ABP Ripollès per cobrir les necessitats del
servei Toga a d'altres comarques.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
18.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció
presentada per l'Ajuntament de les Llosses per tal que es promogui el
desplegament de la xarxa d'Internet i la telefonia a la comarca del
Ripollès.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“En data 30 d'agost de 2019 ha tingut entrada al Registre del Consell
Comarcal del Ripollès la moció de l'Ajuntament de Les Llosses, per tal que
es promogui el desplegament de la xarxa d'lnternet al territori assegurant
la cobertura als pobles més dispersats i amb major dificultats. Aquest
acord estableix expressament que:
"Moció de l'ajuntament de les Llosses referent a la xarxa d'internet
“…"
Exposició de motius
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D'acord amb la Llei 39/2015LPAC i 40/2015 LRJSP les Administracions
Públiques tenen l'obligació de tramitar electrònicament, es garanteix el dret
dels ciutadans a relacionar-se telemàticament amb les administracions en
els termes de seguretat i interoperabilitat.
En virtut d'aquestes premisses, les poblacions del territori del Ripollès es
troben en la impossibilitat de donar compliment a aquesta paràmetres
d'obligat compliment atès que la cobertura amb la telefonia mòbil i el
desplegament de les xarxes de connexió internet (per qualsevol dels seus
mitjans) no donen cobertura a la gran majoria de municipis de la comarca i
quan es presta aquesta es deficient i/o no permet la concurrència de
diferents operadors
En molts dels municipis del Ripollès moltes de les companyies de telefonia
no disposen de cobertura resultant impossible que els ciutadans puguin
acollir-se a qualsevol de les ofertes de telefonia.
Per altre banda els consistoris es veuen obligats a contractar d'acord amb
criteris LCSP 9/2017 que transposa els Directives de la unió europea UE/23
2014 i UE/24/2014 de concurrència, publicitat, accés i igualtat, queden
obligades a la contractació( en els millors dels casos) amb les contractació
directa sense possibilitat d'establir els criteris i 'preus d'adjudicació.
En els mateixos termes es produeix en la contractació de les xarxes de
connexió d'internet, sense que cap operador respongui de la cobertura als
diferents municipis.
Aquesta situació s'ha evidenciat i agreujat en alguns municipis que s'han
vist obligats sufragar amb pressupost municipal la instal·lació i
manteniment de diverses d'antenes per donar cobertura als veïns i al propi
consistori, amb una deficient cobertura
Els efectes d'aquesta desconnexió digital agreuja una situació insostenible
de despoblació dels territoris que no viuen en la centralitat de les grans
capitals, incentivant la despoblació d'aquest territoris.
El municipi de les Llosses, ha vist agreujada la seva situació en rebre
comunicació formal de l'empresa EURONA que fins ara prestava servei al
municipi i donava cobertura a una part de la població mitjançant l’antena i
repetidor municipal, que el proper mes de setembre deixava de prestar els
servei i que la nova empresa que l’ha absorbit no pensava prestar el servei
atès el poc benefici que implicava la seva prestació.
Atès que això comporta la desconnexió digital de part del municipi de les
Llosses, afectant als serveis de l'ajuntament, però també als seus
ciutadans que no podran tenir accés a internet, quan les necessitats
educatives dels seus fills exigeix cada dia més aquesta connexió digital
precipita la despoblació forçada.
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Atès que dins les diferents polítiques estatals, i europees s'ha injectat
recursos per la connexió digital
Vist que El propi Parlament de la Generalitat de Catalunya en data 30 de
maig de 2019 va aprovar una moció que resumidament insta el Govern de
la Generalitat 30 a seguir amb el desplegament de la xarxa de fibra òptica
al llarg del territori amb l'objectiu d'arribar a totes les capitals de comarca
el 2020 i als municipis de més de 50 habitants l'any 2023.
Atès que el text també preveu impulsar mesures per fomentar el
desplegament de xarxes SG arreu del país, orientades a prestar serveis de
connectivitat intel·ligents. amb una planificació que pretén millorar la
competitivitat del país, lluitar contra la despoblació i apostar per l'equilibri
territorial i la cohesió social i amb la voluntat de buscar nous models de
governança arreu del territori, resultant imprescindible "estar ben
enxarxats a través de la tecnologia".
Atès que ja s'han adoptat en seu de la Unió europea diverses iniciatives per
al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) atesa la seva vital importància de poder en la competitivitat d'Europa
en una economia mundial cada vegada més digitalitzada.
Havent-se destinat més de 20 milions d'euros del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión que estan disponibles
per inversions en l’àmbit de les TIC durant el període 2014-2020. amb la
voluntat que aquestes inversions recolzin la iniciativa de la Comissió en un
mercat digital únic digital i atès que representa un potencial de creixement
addicional de fins a, 250 000 milions EUR.
En termes de la UE la millora de l'accés TIC així com els seu us i qualitat
resulta un dels objectius temàtics de la política de cohesió per al període
2014-2020 en que FEDER havia de prioritzar entre altres




L'ampliació dels desplegament de la banda ampla i la xarxa d'alta
velocitat
El reforçament de les TIC a l'administració electrònica, la inclusió
electrònica, la cultura electrònica i la salut en línia
El pas a l’agenda digital, general local, regional i nacional en el
context de l’estratègia d'especialització

Els fons estructurals i d'inversió europeus no només han de ser percebuts
com a suport financer, sinó també com un instrument de política que ajudi
les autoritats públiques a definir les seves estratègies i planificar els seus
esforços administratius i d'inversió per tal de garantir que les inversions de
la UE aconsegueixin un impacte màxim, els Estats membres i les regions
que busquen utilitzar el finançament per als projectes relacionats amb les
TIC han d'establir un marc estratègic de polítiques per al creixement i un
pla de xarxa de pròxima generació.
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Els fons estructurals i d'inversió europeus també es poden utilitzar
estratègicament per promoure la transposició de les iniciatives legislatives
del mercat únic digital, així com el desenvolupament de la capacitat
administrativa per a la implementació ús de finançament públic i privat
Nacional per millorar i accelerar l'impacte positiu del mercat únic digital a
les regions de la UE.
Les inversions en TIC per al període 2014-2020 han augmentat i prendran
com a punt de partida els assoliments assolits durant el període 2007-2013
de finançament:
• Connexió de banda ampla per al voltant de 5.000.000 més persones;
• Més de 20.700 projectes del sector TIC han rebut suport FEDER.
La Unió europea ha fet especial esmen en la " La competitivitat econòmica
de les regions, i en particular les regions rurals, depèn de la bona
connectivitat, no només per carretera i ferrocarril, sinó també per les
autopistes a Internet.
En paraules de Rudolf Niessler, director de creixement intel·ligent i
sostenible a DG REGIO: «cada banda ampla, especialment a les
zones rurals, contribueix al creixement de la població i a la creació
de llocs de treball d'alta qualitat». Per tant, és essencial que les
zones rurals no es quedin enrere. "L'escletxa digital"
Tal com ha reconegut la UE, les estadístiques mostren que, malgrat els
importants esforços de la Unió Europea (UE) i la majoria dels Estats
membres, encara hi ha una escletxa entre la connectivitat rural i la urbana.
La connectivitat a Europa ha crescut de forma constant en els últims anys i
ha arribat a més del 80% de la població. No obstant això, si es
descomponen les dades, podem veure que aquest percentatge baixa a
menys del 50% en les zones rurals, i no sembla que el Gap s'estigui
tancant per complir amb els objectius de l'agenda digital per 2020.
En aquest sentit els objectius i les polítiques desplegades de la UE van
establir un pla d'acció de desenvolupament de banda ampla rural. Un
aspecte crucial d'aquesta iniciativa és l'enfocament transversal entre els
diferents serveis de la Comissió Europea que tracten el desenvolupament
regional, el desenvolupament rural i la política digital.
El pla d'acció té sis components, tots destinats a garantir que la banda
ampla arribi a les zones rurals:
1. Creació de la xarxa d'oficines competents en l’àmbit de la banda ampla.
2. Desplegament d'emissions de banda ampla en Estats membres i regions
amb baixos nivells de cobertura de banda ampla rural.
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3. Disseny d'una metodologia comuna per a la planificació, Reporting i
supervisió de les inversions de banda ampla.
4. Introducció d'una prova rural.
5. Actualització de la guia d'inversió de banda ampla d'alta velocitat de la
Comissió Europea.
6. Disseny d'un marc de banda ampla rural per ajudar a implantar la
inversió de banda ampla a les zones rurals.
La xarxa europea de banda ampla-oficines responsables
Com a primer pas, la Comissió Europea recolza el creixement i l'expansió
de la xarxa d'oficines responsables de banda ampla. La col·laboració i el
compromís de les diferents administracions han d'ajudar a superar alguns
dels obstacles trobats en moltes regions en relació a la capacitat
administrativa i la perícia de banda ampla. Un element clau és connectar
aquestes oficines amb els actors rurals. De fet, una enquesta recent ha
demostrat que menys del 20% d'aquestes parts estan en contacte amb la
xarxa de desenvolupament rural del seu país. L'escletxa digital només es
pot abordar connectant oficines de banda ampla amb actors clau que
tracten barreres concretes a nivell rural.
Els Estats membres per establir una xarxa d'oficines de banda amplaresponsable per abordar els problemes comuns. Aquestes oficines han
d'actuar com a punts de contacte individuals en temes de banda ampla, en
particular en les següents àrees:
Regulador, tècniques, financera.
El 2019, DG REGJ i DG AGRI introduiran una prova rural, la qual cosa
implicarà que qualsevol autoritat de gestió que vulgui "reprogramar" els
fons comunitaris previstos originalment en el camp de la banda ampla
haurà de demostrar que la cobertura rural serà assegurada per
alguns una altra manera. Això assegurarà que els fons no
s'eliminen de les àrees en major necessitat, simplement perquè són
"difícils".
Actualment, la Comissió Europea esta redactant dues guies que
proporcionaran als gestors de planificació del projecte i als inversors una
orientació concreta sobre el desenvolupament dels seus projectes de banda
ampla: una actualització de la guia d'inversió per i una guia per a la
inversió rural, que s 'espera que es publiqui en la segona meitat de la 2019
i ha establert diferents passos
1.L'escletxa digital entre el rural i l’urbà és una realitat que no es superarà
a curt termini. La Comissió Europea, per tant, queda compromesa amb el
suport a les oficines de banda ampla de tota la UE i l'assignació de recursos
en l'exercici següent. Això es farà, en particular, a través del Fons Europeu
de desenvolupament regional i de la instal·lació connectant Europa, però
també a través d'instruments nous com el fons de connexió de banda
ampla a Europa o lnvestEU.
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2.Els Estats membres i les regions han d'assegurar ara que tenen les
estructures i sistemes de suport necessaris per permetre que les seves
zones rurals puguin obtenir l'ajuda que necessiten
D'acord amb l'exposat i amb l'evidencia que les directrius de la Unió
europea no s'estan complint al territori, es proposa al consell d'alcaldes del
Ripollès
Els següents ACORDS
PRIMER Instar al Consell Comarcal del Ripollès com ens representatiu de la
voluntat dels municipis de la comarca en especial dels municipis mes petits
per tal que en representació d'aquests promogui el desplegament de la
xarxa al territori assegurant la cobertura als pobles més dispersats i amb
major dificultats.
SEGON. Sol·licitar a l'Estat el desplegament de les polítiques europees de
desplegament per contraure l'escletxa digital entre el món rural i l’urbà en
l’àmbit de Catalunya i concretament del Ripollès i els fons destinats i/o els
acords adquirits amb les diferents companyies per la seva realització.
TERCER. Comunicar l'adopció dels següents acords, al Departament de
presidència de la Generalitat de Catalunya , als grups parlamentaris i als
ens locals."
Aquesta falta de cobertura d’Internet i de telefonia, afecta negativament
als interessos de persones de la comarca del Ripollès que viuen en petits
municipis i nuclis agregats, que pateixen una desconnexió digital impròpia
del segle XXI.
En data 3 de desembre de 2019, el Consell d'alcaldes i alcaldesses de la
comarcal del Ripollès va emetre dictamen previ favorable la proposta de
suport a la moció presentada per l’Ajuntament de Les Llosses per tal que
es promogui el desplegament de la xarxa d'internet i la telefonia al
territori.
Per tot l'exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat deis assistents, adopta
els acords següents:
Primer. Donar suport a la moció presentada i instar el Govern de l'Estat per
tal que promogui el desplegament de les polítiques europees per a
contraure l'escletxa digital entre món el rural i l’urbà en l’àmbit de
Catalunya i, concretament, del Ripollès i els fons destinats i/o els acords
adquirits amb les diferents companyies per a la seva realització.
Segon. Comunicar aquest dictamen al Departament de de Presidència de la
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris.
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Tercer. Comunicar aquest dictamen a l'Ajuntament de Les Llosses i als
restants municipis de la comarca, per tal que se sumin a aquesta petició."
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, de
suport a la moció presentada per l'Ajuntament de les Llosses, tot sol·licitant al
Govern de l'Estat que promogui el desplegament de les polítiques europees per a
contraure l'escletxa digital entre món el rural i l’urbà en l’àmbit de Catalunya i,
concretament, del Ripollès i els fons destinats i/o els acords adquirits amb les
diferents companyies per a la seva realització.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’Ajuntament de
Les Llosses, al Departament de la Presidència i al Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i al Govern de l’Estat.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
19.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció
presentada per l'Ajuntament de les Llosses relativa a la protecció dels
espais naturals.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“En data 30 d’agost de 2019 ha tingut entrada al Registre del Consell
Comarcal del Ripollès la moció de l’Ajuntament de Les Llosses, relativa a
instar una taula de treball dels municipis afectats per el turisme de massa
per l’establiment d’un Pla de coordinació de directrius i acció conjunta i
també instar a la Generalitat de Catalunya per tal que garanteixi la
preservació de l’entorn natural. Aquest acord estableix expressament que:
“MOCIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS
Antecedents
En els darrers anys, la promoció turística dels municipis de muntanya ha
estat un dels motors econòmic per evitar la despoblació del territori i de
dinamització per part de la Generalitat i de l’Estat, però també és cert que
ha esdevingut, sovint, un tema de debat entre els residents del territori.
C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat

L’increment de la pràctica de l’esport de muntanya i la necessitat dels
habitants de les grans ciutats a gaudir d’entorns naturals pròxims, ha
derivat en un allau de visitants als municipis de muntanya, essent el
Ripollès un entorn idíl·lic per la seva natura i proximitat a les grans
capitals.
Aquestes polítiques i dinàmiques que probablement han repercutit
positivament en els establiments de serveis dels municipis, també han
generat conflictes de convivència i estan incidint negativament sobre el
medi ambient.
Els municipis afectats estan afrontant les problemàtiques generades sense
cpa recurs econòmic ni material addicional, i sense el suport de cap altre
administració.
La comarca del Ripollès ja fa anys que ha manifestat la seva preocupació
per l’afluència massiva als entorns naturals.
Molts municipis es van veure abocats ja l’any 2017 a adoptar mesures per
evitar la degradació d’aquests zones naturals, amb ordenances reguladores
de restricció als entorns, atesos els greus incidents que es van produir per
l’ocupació massiva amb vehicles en espais de muntanya que impedien
l’accés als serveis d’emergència.
Cal tenir en compte, que la majoria d’aquests espais de gran bellesa
natural, pertanyen a finques privades, que també es veuen molt afectades
per a poder portar a terme les seves activitats ramaderes, agrícoles i/o
forestals.
En el cas concret de Les Llosses, aquesta situació està afectant molt
greument l’Espai natural protegit de la riera del Merlès, el torrent de la
Cabana i els Molins de Vilardell, entre d’altres. Però sabem que hi ha molts
altres municipis, d’arreu de Catalunya, que pateixen la mateixa situació.
La degradació d’aquest entorns naturals per un ús massiu, abusiu, i poc
respectuós de molts dels seus visitants, amb accions tan incíviques com
l’escampada de deixalles no només en els camins d’accés, sinó fins i tot en
el curs natural dels rius i/o torrents, pintades a les roques de les seves
lleres, l’ús de tot tipus d’estris inapropiats d’altaveus de gran potència, i el
poc respecte amb els usos i activitats existents, han generat una gran
preocupació dels propietaris privats d’aquestes zones i dels ajuntaments
afectats.
La pròpia orografia dels municipis de muntanya fa molt difícil la limitació i
control d’accés a aquests espais naturals, atès que en molts casos no
disposen de diferents camins i pistes per accedir-hi. D’altra banda, la
necessitat de garantir la seguretat d’accés dels serveis d’emergència, la
protecció dels nostres ciutadans i de les activitats pròpies de les finques
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rurals, i l’intent de preservació d’aquests espais naturals han obligat als
municipis a adoptar diferents mesures al llarg dels darrers anys:













Adopció d’ordenances reguladores.
Prohibicions d’accés rodat
Convenis de col·laboració entre els diferents municipis per garantir
el control
Establiment de preus públics per l’accés.
Adquisició i/o lloguer de terrenys privats i convenis de col·laboració
amb propietaris per portar a terme mesures de protecció ( la
majoria d’entitats locals no són les propietàries d’aquests entorns)
per garantir zones d’aparcament que evitin l’accés dels vehicles.
Contractació d’educadors medi ambientals.
Campanyes publicitàries de les mesures de restricció i fulletons
informatius de la normativa i usos.
Personal de seguretat.
Personal de control d’accés.
Agents rurals contractats per les corporacions.
Contractació d’empreses de neteja de l’entorn.

L’adopció d’aquests mesures no han anat acompanyades ni per
subvencions, ni per majors recursos als municipis i encara menys pel
suport de les administracions d’àmbit superior que oferissin assistència i
ajuda en recursos materials i personals.
Els darrers anys, però la situació ha esdevingut insostenible. Amés de
suportar les despeses generades per aquest turisme i la degradació de
l’entorn, abocant recursos públics municipals econòmics i materials, que
han estat del tot insuficients, s’ha produït un increment d’accions violentes
i amenaçadores contra el personal de vigilància, educadors i agents
contractats pels ajuntaments, que estan generant una situació de perill per
a les persones, l’entorn natural i la subsistència de les explotacions
agrícoles, forestals i ramaderes.
Els ajuntaments han reiterat la necessitat d’intervenció dels cossos de
seguretat pública: Guàrdia Civil, Agents rurals, Forestals, Mossos
d’esquadra en l’entorn de forma permanent i en una activitat planificada
conjunta.
Normativa d’aplicació
Llei 39/201 LPAC
Llei 40/2015 LRJSP
LBRL 7/1985
Codi Penal LO 10/1995
Llei de policia de Seguretat ciutadana 4/2015
Llei orgànica 2/1986 Forces i cossos de seguretat
Llei de policia local de Catalunya 16/1991
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Fonaments de dret
Cal recordar les competències en la preservació de l’entorn natural ( medi
ambient) i la seguretat no és competència bàsica mínima d’acord amb
l’article 25 i 26 LBRL dels municipis de menys de 5.000 habitants.
Que d’acord amb la LBRL en la seva modificació per LRSAL, les
competències dels municipis de menys de 20.000 habitants seran exercides
per les Diputacions o òrgans superiors. Si bé és cert que LRSAL no ha
afectat les competències en medi ambient ha establert en el seu apartat
27.3 l’obligació d’evitar-ne duplicitats i l’exercici de les competències en
compliments dels principis de EPSF.
Que d’acord amb LBRL i el desplegament competencial establert per les
CCAA en els respectius Estatuts d’Autonomia, han desenvolupat com a
pròpies les competències en matèria de Medi Ambient i han permès el
desenvolupament de l’exercici de la competència de vigilància i control per
les entitats locals, però no podrem oblidar, que la competència continua
sent de la Generalitat de Catalunya que haurà d’acompanyar-la amb la
garantia dels mitjans tècnics, materials i econòmics a les EELL.
En referència al desenvolupament de els competències en matèria de
Turisme, política incentivada per la UE en l’àmbit rural com a part del
motor econòmic per a la seva dinamització i que ha estat recollida per les
comunitats autònomes en els respectius Estatuts d’Autonomia, d’acord
amb l’article 30 LBRL, s’estableix que les “Comunitats Autònomes podran
establir règims especials per als municipis petits de caràcter rural, que
reuneixin condicions pel seu caràcter històric o predomini d’activitat
turístiques, però que aquests han d’anar acompanyats dels mitjans
econòmics i materials necessaris”.
Cal remarcar que els municipis objecte de la present moció, no han
promocionat aquest turisme, i que a més, no poden gaudir dels recursos de
municipis turístics que la LRHL ofereix a aquests, atesos els criteris d’accés
que no reconeixien les peculiaritats d’aquests tipus de turisme ( no sent
població de segona residència, ni estacional de plaça hotelera, sinó turisme
de massa d’una jornada a l’entorn natural sens limitacions no consums a
l’entorn que generin riquesa).
Atès el que s’ha exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar la constitució d’una taula de treball dels municipis afectats
pel turisme de massa de muntanya per l’establiment d’un Pla de
coordinació de directrius i acció conjunta, formada per un representant del
Consell Comarcal, representants dels diferents municipis afectats,
representant del Departament de Medi ambient de la Generalitat de
Catalunya, representant de la Diputació en matèria de Medi Ambient, i
representants de diferents cossos de seguretat (Agents rurals, Mossos
d’esquadra, agents forestals)
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Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que garanteixi
l’assistència amb mitjans econòmics, materials i de personal mitjançant de
cossos de seguretat que assegurin la preservació de l’entorn i la seguretat
del personal de gestió dels entorns.
Tercer. Notificar la present moció al Consell Comarcal, als diferents
municipis afectats, la Generalitat de Catalunya i a la Diputació als efectes
que designin un representant amb competència per l’assumpció de
compromisos a la taula de treball del punt primer, així com el seu trasllat a
altres municipis d’altres comarques amb la mateixa problemàtica.”
En data 3 de desembre de 2019, el Consell d’alcaldes i alcaldesses de la
comarcal del Ripollès va emetre dictamen previ favorable la proposta de
suport a la moció presentada per l’Ajuntament de Les Llosses relativa a la
protecció dels espais naturals.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta
els acords següents:
Primer. Donar suport a la moció presentada per l’Ajuntament de Les
Llosses relativa a instar la Generalitat de Catalunya per tal que garanteixi
la preservació de l’entorn natural dels municipis afectats pel turisme de
massa.
Segon. Comunicar aquest dictamen al Departament de Territori i
Sostenibilitat per al seu coneixement i als efectes que garanteixin
l’assistència als municipis afectats amb mitjans econòmics, materials i
personals, la preservació de l’entorn i la seguretat del personal de gestió
dels entorns.
Tercer. Instar els municipis afectats, el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, i els
cossos de seguretat, per a que designin un representant, de cada ens o cos
de seguretat, per a formar part d’una taula de treball per l’establiment d’un
Pla de coordinació de directrius i acció conjunta.
Quart. Comunicar aquest dictamen, a la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Les Llosses i als restants municipis de la comarca.”

a

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès de
suport a la moció presentada per l'Ajuntament de les Llosses relativa a la protecció
dels espais naturals.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’Ajuntament de
Les Llosses, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i a la Diputació de Girona.
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)
20.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció
presentada per l'Ajuntament de Ripoll, per instar al Ministeri de l'Interior
de l'Estat Espanyol la revisió de l'expedient pel qual s'exclou de la
consideració de víctimes del terrorisme a diferents habitants de la comarca
del Ripollès, malgrat haver viscut l'atemptat del dia 17 d'agost de 2017, a
les Rambles de Barcelona, en primera persona.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“En data 12 de setembre de 2019 ha tingut entrada al Registre del Consell
Comarcal del Ripollès el certificat de l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió ordinària de 26 d'agost de 2019,
pel qual s'insta el al Ministeri de l'Interior de l'Estat Espanyol a la revisió de
les resolucions per les quals no es reconeixen com a víctimes del
terrorisme a persones ripolleses que van viure en primera persona
l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles de Barcelona i a què
prorrogui el termini d'admissió de sol·licituds per part de les víctimes.
Aquest acord estableix expressament que:
"3.7. Expedient 01.03.1029 34/2019 Queixa en relació a la
desestimació de considerar víctimes del terrorisme a ripollesos que
van viure l'atemptat terrorista el 17 d'agost de 2017 a Barcelona
Motivació
L'Ajuntament de Ripoll s'ha assabentat que el Ministeri d’Interior de l'Estat
Espanyol no ha reconegut com a víctimes de terrorisme diferents ripollesos
arrel dels atemptats a Barcelona el passat 17 d'agost de 2017.
Ripoll, com a municipi directament afectat i com a capital de comarca
considera necessari que el Ministeri d’Interior revisi la resolució, doncs les
persones ripolleses que van ser a la Rambla de Barcelona aquell fatídic 17
d'agost han de ser considerades víctimes del terrorisme, doncs la vivència
d'un fet com aquest no pot ser ignorat per l'administració.
D'acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local
segons Decret de l’Alcalde President de data 25 de juny de 2019, publicat
en el BOP núm. 144 de 29 de juliol de 2019, i d'acord amb allò establert en
el Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1 de juny
de
2000, s'emet la següent,
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Disposició
La Junta de Govern Local resol:
3.7.1. Reconèixer, en l’àmbit de les competències municipals, com a
víctimes del terrorisme a totes aquelles persones que van viure els
atemptats a la Rambles de Barcelona el passat 17 d'agost de 2017.
3.7.2 .Instar al Ministeri de l'Interior de l'Estat Espanyol a la revisió de les
resolucions per les quals no es reconeixen víctimes del terrorisme a
persones ripolleses arrel dels fets ocorreguts a les Rambles de Barcelona el
passat 17 d'agost de 2017.
3.7.3. Instar al Ministeri d’Interior de l'Estat Espanyol a que prorrogui el
termini d'admissió de sol·licituds per part de les víctimes.
3.7.4.Comunicar aquesta resolució als Ajuntaments de Campdevànol i de
Campelles, municipis on resideixen les persones ripolleses afectades, amb
l'objectiu que es sumin a aquesta petició.
3.7.5. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, pel
seu coneixement i a l'efecte corresponent.
3.7.6. Comunicar aquesta resolució al Ministeri d’Interior de l'Estat
Espanyol als efectes que previs els tràmits de rigor acordi la revisió de
l'expedient pel qual exclou de la consideració de víctimes del terrorisme a
diferents habitants de la comarca del Ripollès, malgrat haver viscut el citat
atemptat en primera persona.
3.7.7. Trametre la resolució al Subdelegat del Govern a Girona pel seu
coneixement i a l'efecte que realitzi les gestions oportunes per tal que des
del Ministeri d'Interior es revisi l'expedient defensant així els interessos de
gironins domiciliats a la comarca del Ripollès, concretament als municipis
de Campdevànol i Campelles.".
Aquesta falta de reconeixement afecta negativament als interessos de
persones de la comarca del Ripollès que van viure els fets ocorreguts el dia
17 d'agost de 2017 a les Rambles de Barcelona.
En data 3 de desembre de 2019, el Consell d'alcaldes i alcaldesses de la
comarcal del Ripollès va emetre dictamen previ favorable a la proposta
d'aprovació de la moció per instar al Ministeri de l’Interior de l'estat
espanyol la revisió de l'expedient pel qual s'exclou de la consideració de
víctimes del terrorisme a diferents habitants de la comarca del Ripollès,
malgrat haver viscut l'atemptat del dia 17 d'agost de 2017, a les rambles
de Barcelona, en primera persona.
Per tot l'exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta
els acords següents:
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Primer. Adherir-se a la queixa formulada per l'Ajuntament de Ripoll, per tal
que el Ministeri de l'Interior de l'Estat Espanyol revisi l'expedient pel qual
s'exclou de la consideració de víctimes del terrorisme a diferents habitants
de la comarca del Ripollès, malgrat haver viscut l'atemptat del dia 17
d'agost de 2017, a les Rambles de Barcelona, en primera persona i a què
prorrogui el termini d'admissió de sol·licituds per part de les víctimes.
Segon. Comunicar aquest dictamen al Ministeri de l'Interior de l'Estat
Espanyol, per tal que acordi la revisió de l'expedient.
Tercer. Comunicar aquest dictamen al subdelegat del Govern a Girona, pel
seu coneixement als efectes que realitzi les gestions oportunes en defensa
dels interessos de gironins domiciliats a la comarca del Ripollès,
concretament a Campdevànol i Campelles.
Quart. Comunicar aquest dictamen a l’Ajuntament de Ripoll i als restants
municipis de la comarca, per tal que se sumin a aquesta petició."
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, de
suport a la moció presentada per l’Ajuntament de Ripoll, per instar al Ministeri de
l'Interior de l'Estat Espanyol la revisió de l'expedient pel qual s'exclou de la
consideració de víctimes del terrorisme a diferents habitants de la comarca del
Ripollès, malgrat haver viscut l'atemptat del dia 17 d'agost de 2017, a les Rambles
de Barcelona, en primera persona.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’Ajuntament de
Ripoll i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella,
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma
Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova)

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