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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 6
Caràcter: ordinari
Dia: 1 de setembre de 2017
Inici: 21:00
Acabament: 21:30
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde president:
Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart
Els/les regidors/res:
Sr. Pere Suñer Vilanova
Sra. Elena Llongarriu Guillamet
Sra. Carme Serra Casamitjasa
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé Hernández
Sr. Sebastià Folcrà Nou
Excusa: Cap
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries
de Secretaria.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Correspondència.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
4. Donar compte de la relació de factures aprovades.
5. Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n trimestre de 2017.
6. Donar compte de la tramesa de l’Informe d’execució del 2n trimestre del
Pressupost 2017 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
7. Aprovació del Compte General de 2016.
8. Ratificació de l’aprovació de la modificació dels Estatuts reguladors del Consorci
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès per adaptar-los a la normativa vigent i als
suggeriments dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
9. Aprovació d’un conveni de cessió gratuïta de solars per a l’ampliació del carrer de
la Cometa.
10. Aprovació de la proposta de repartiment entre els municipis de la part comuna del
projecte “Pla per a la promoció del turisme de natural al Ripollès, l ’experiència dels
Pirineus més autèntics” subvencionat pel FEDER 2014-2020.
11. Mocions d’altres entitats:
Moció de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a
la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
12. Assumptes urgents:
Aprovació de l’Addenda número 1 del conveni de col·laboració entre l ’Agència de
Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Molló per al Desenvolupament de
l’Agència d’Energia del Ripollès i la gestió energètica a la comarca del Ripollès,
signat el 10 de juny de 2016.
13. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta de Ple número 5, de 14 de juliol de 2017.
2. Correspondència.
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple:
Data
26/07/2017

Resum
Diputació de Girona. Campanya “Del Pla a l’Acció”. Millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Espinavell.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels Decrets des de l'últim Ple següents:
Núm.
Ple
1

Data
14/07

2
3

14/07
14/07

4

14/07

5

14/07

6
7

20/07
24/07

8

24/07

9

26/07

10

26/07

11

26/07

12

27/07

13

28/07

14

28/07

15

31/07

16
17
18

1/08
1/08
07/08

19

07/08

Matèria
D’assabentat del canvi de titularitat d’una activitat de restauració al Veïnat
de Ginestosa, 3, de Molló.
Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa.
De rectificació per error de les liquidacions corresponents a una llicència
d’obres al Carrer d’Amunt, 26, d’Espinavell.
D’assabentat de primera ocupació de dos garatges al Carrer Puigmal, 3, de
Molló.
De sol·licitud del pla de serveis en matèria de prevenció d’incendis del servei
de medi ambient de la Diputació de Girona.
Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa.
D’adjudicació al Consell Comarcal del Ripollès per la redacció de l’informe
de seguiment del PAES a Molló.
De rectificació de l’assabentat de primera ocupació de dos garatges al Carrer
Puigmal, 3-4 de Molló, per assabentat de la primera ocupació del garatge
del Carrer Puigmal, 3, de Molló.
D’aprovació del pagament de la quota dels socis del consorci d’espais
d’interès natural del Ripollès per a l’exercici 2017.
De rectificació per error de les liquidacions corresponents a una llicència
d’obres al Carrer Amunt, 26, d’Espinavell.
De delegació de funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde Pere Suñer Vilanova
per absència per vacances de l’alcalde Josep Coma Guitart.
D’autorització als trabucaires de Ripoll a participar a la Fira de la Trumfa de
Molló.
De baixa del rebut d’escombraries del Carrer Mossèn Joan Giramé, 6, de
Molló i nova liquidació.
De baixa del rebut d’escombraries del Veïnat del Riberal, 8, de Molló, i nova
liquidació.
De baixa del rebut d’escombraries de l’habitatge del Carrer de la Guardiola,
20, baixos, 3º, de Molló i nova liquidació.
Sobre incoació d’un expedient de generació de crèdits 5/2017
D’aprovació expedient de generació de crèdits 5/2017
De resposta al requeriment d’incoació de protecció de la legalitat urbanística
de mesures correctores del cobert agrícola situat al Veïnat de Ginestosa, 1,
de Molló.
De retorn de l’aval en relació a l’atorgament de llicència d’obres al Carrer
Amunt, 18, de Molló.
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20

07/08

21

07/08

22
23

07/08
07/08

24

07/08

25

07/08

26

08/08

27

08/08

28

09/08

29

09/08

30
31

11/08
14/08

32

18/08

33

18/08

34

25/08

De retorn de fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de
llicència d’obres al Carrer Serra Cavallera, 1, de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Ginestosa, 25, de Molló per
repàs del teulat.
D’expedició certificat urbanístic.
D’incoació de l’expedient de modificació de pressupost 6/2017 mitjançant
transferències entre aplicacions pressupostàries.
D’incoació d’expedient de modificació de pressupost 7/2017 mitjançant
generació de crèdits.
D’assabentat sobre alta d’un habitatge d’ús turístic al Carrer del Bastiments,
1, de Molló.
Aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 6/2017 mitjançant
transferències entre aplicacions pressupostàries.
D’aprovació d’expedient de modificació de pressupost 7/2017 mitjançant
generació de crèdits.
D’incoació d’expedient de modificació de pressupost 8/2017 mitjançant
generació de crèdits.
D’aprovació d’expedient de modificació de pressupo st 8/2017 mitjançant
generació de crèdits.
De delegació de funcions per a celebració de matrimoni civil.
D’atorgament de llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat i garatge, al Carrer de la retirada, 3, de Molló.
De resposta al requeriment de protecció de la legalitat urbanística en relació
a les obres de moviment de terres a diverses finques del Carrer del Serrat
de les Bigues, al Veïnat de Can Solà de Molló.
D’adjudicació del concurs d’obra d’adequació del Camí de la Retirada de
Molló.
Atorgament de llicència d’obres al carrer de Sant Cristòfol per reparació
fuita de gas.

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dóna compte de les relacions de factures de la 17 a la 21 del 2017 aprovades des
de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat
5. Donar compte del període mig de pagament del segon trimestre del 2017
Es fa saber que en data 11-07-2017 es va trametre al MINHAP la informació del PMP
del 2n. trimestre de 2017 següent:
Rati operacions pagades: - 16,57
Import pagaments realitzats: 53.170,96 €
Rati operacions pendent: -15,97
Import pagaments pendents: 14.545,58 €
PMP: - 16,44
PMP Global: - 16,44
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de la tramesa de l’Informe d’execució del 2n trimestre del
Pressupost 2017 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elabor ació,
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aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014,
abans del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie
d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació
sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012,
corresponent a l’execució del segon trimestre del pressupost de 2017, el contingut del
qual és el següent:
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Operacions amb entitats de crèdit: 105.227,70 €
Total deute viu a 30-06-2017: 105.227,70 €
F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento
de objetivos Ley orgánica 2/2012.
Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo
de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman
parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes
al 2º trimestre del ejercicio 2017.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada a
tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de la web
del Ministeri d’Economia i Hisenda i Funció Pública, en data 11 de juliol de 2017.
El Ple en queda assabentat
7. Aprovació del Compte General de 2016
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de
2016, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent;
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i el
dictamen a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 14/07/2017;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG
núm. 142 de data 26 de juliol de 2017 perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de
Secretaria adjunt a l’expedient;
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;
Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de
col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya
per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals
signat el 3 de desembre de 2014;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’any 2016 en
la forma en què ha estat presentat i retut.
4

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

2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2016 i la
documentació a què es refereixen les Regles 44 i següents de la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, HAP/1781/2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
mitjançant la plataforma d’EACAT, d’acord amb el que estableix la Resolució d'11 de
març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord
del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les
corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el
Compte general.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2016
al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el TRLHL, en el marc del conveni de
col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la coordinació del retiment telemàtic dels
comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren considerar retuts els
comptes del seu àmbit comú competencial presentats davant de qualsevulla d’elles de
conformitat amb els acords mitjançant els quals es regula el format del Compte general
de les entitats locals en suport informàtic.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Ratificació de l’aprovació de la modificació dels estatuts reguladors del
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès per adaptar-los a la normativa
vigent i als suggeriments dels diferents Departaments de la Generalitat de
Catalunya.
Tenint en compte que en sessió de Consell Plenari celebrada el dia 14 de juny de 2017
s’aprovà inicialment la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la
Protecció i Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (en endavant CEINR).
En data 15 de juny de 2017 es tramita l’Acord al Departament de Territori i
Sostenibilitat, administració d’adscripció, per procedir als tràmits oportuns per a ésser
aprovats en Acord de Govern.
Atès que per ésser sotmesos a Acord de Govern es requereixen informes favorables de
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, tràmits que han obligat a
introduir modificacions al redactat inicial aprovat per Consell Plenari de data 14 de juny
de 2017.
Tal i com es preveia a l’acord de data 14 de juny de 2017, la modificació dels Estatuts
per tal d’adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, i que a hores d’ara es contenen en la Llei 40/201 5,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tenint en compte l’Acord GOV/94/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova la modificació
dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural
del Ripollès, i el seu text refós publicat al DOGC núm. 7411 de data 13 de juliol de
2017.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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1. Ratificar l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i
la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès, i el seu text refós, que s’annexa a
aquest Acord.
2. Delegar expressament al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès la
corresponent tramitació administrativa de l'expedient així com les publicacions oficials
que siguin oportunes.
3. Comunicar aquest acord al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Aprovació d’un conveni de cessió gratuïta de solars per a l’ampliació del
carrer de la Cometa
Vist el conveni signat amb la Sra. Neus Sau Bassagañas i el Sr. Valentí Pagès Rodà
per a la cessió gratuïta de sengles porcions de solars, amb la finalitat d’ampliar el
carrer de la Cometa de Molló.
Vist que les propietats cedeixen dues porcions de 8,70 m2, i 8,20 m2 (total 16,90 m2)
segons es detalla al plànol adjunt d’estat final de les finques.
Atès que la propietat fa la cessió de les porcions degudament urbanitzades amb un
paviment de les mateixes característiques que l'existent al vial públic. Les esmentades
obres d'urbanització seran executades per la senyora Neus Sau Bassagañas;
Atès que caldrà arrebossar i pintar les façanes de la cabana de la finca 1204 de Molló
propietat del senyor Valentí Pagès Rodà;
Vist que les propietats conservaran respecte les porcions cedides, l’aprofitament
urbanístic següent:
Neus Sau: 3,50 m2
Valentí Pagès: 8,20 m2
En exercici de les competències atorgades per la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i pel Reglament del patrimoni dels ens locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni de cessió gratuïta per causa urbanística en tots els seus termes.
Les superfícies cedides són les que resulten del plànol adjunt al conveni.
2. La propietat fa la cessió de les porcions degudament urbanitzades amb un paviment
de les mateixes característiques que l'existent al vial públic. Les esmentades obres
d'urbanització seran executades per la senyora Neus Sau Bassagaña. Caldrà arrebossar
i pintar les façanes de la cabana de la finca 1204 de Molló propietat del s enyor Valentí
Pagès Rodà.
3. Les propietats conserven respecte les porcions cedides, l’aprofitament urbanístic
següent:
Neus Sau Bassagañas: 3,50 m2
Valentí Pagès Rodà: 8,20 m2
4. Serà a càrrec de l’Ajuntament la modificació cadastral de la parcel·la der ivada de la
cessió gratuïta per causa urbanística amb destí a vialitat pública.
5. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i demés tràmits que siguin necessaris
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per l’execució d’aquest acord.
6. Comunicar aquest acord als propietaris consignats a dalt per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Aprovació de la proposta de repartiment entre els municipis de la part
comuna del projecte “Pla per a la promoció del turisme de natural al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics” subvencionat pel FEDER 2014-2020.
El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, va sol·licitar una subvenció per un cost total de
2.438.889,52 €, essent l’ajut FEDER sol·licitat de 1.219.444,76 €, amb el títol Pla per
a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics.
En data 21 de febrer de 2017, va ser notificada al Consell Comarcal del Ripollès la
proposta de resolució provisional del cofinançament FEDER, en el marc del PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, de data 15 de febrer de 2017, que
estableix que la despesa elegible proposada provisionalment és de 2.130.221,52 € i la
despesa no acceptada ascendeix l’import de 308.668,00 €. En conseqüència, el
cofinançament FEDER (50% de la despesa elegible proposada) era, segons la proposta
de resolució provisional, de 1.065.110,76 €.
Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya s’ha aprovat
l’operació GO03-00875, en el marc del Programa operatiu FEDER 2014.2020, eixos
prioritaris 4 i 6, per un import de 2.130.221,52 € de despesa elegible final, amb un
cofinançament FEDER de 1.065.110,76 €.
El Consell Comarcal del Ripollès té el compromís d’aportar la quantitat de 1.065.110,76
€, per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER.
El Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès: l’experiència dels Pirineus
més autèntics, impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès, té el seu origen en l’Estudi
de Revisió Estratègica Turística del Ripollès. Aquest Estudi sobre l’estratègia turística
de la comarca subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte
Treball a les 7 comarques i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i
el Fons Social Europeu, es fonamenta en què el turisme al Ripollès no té un caràcter
uniforme, ja que parteix de tres tradicions turístiques territorials ben diferenciades: la
Vall de Ribes, la Vall de Camprodon i el Baix Ripollès i apunta les diferents línies
cohesionadores, a fi de poder disposar d’una oferta turística comarcal integrada.
Partint d’aquesta realitat, amb ple respecte a les singularitats locals, el Pla per a la
promoció del turisme de natura al Ripollès: l’experiència dels Pirineus més autèntics,
vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle
XXI, sobretot pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics
de la comarca.
El Pla actua com a eix cohesionador del territori comarcal i és per això que engloba els
projectes locals de sis municipis: Ribes de Freser, Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Setcases i Campdevànol, en el projecte comú.
El Consell d’alcaldes en la seva sessió extraordinària de data 20 de juny de 2017 va
dictaminar favorablement la proposta d’aprovació de la memòria del projecte Pla per a
la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics,
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amb un pressupost final de 2.510.752,71 €, IVA inclòs. La despesa elegible final de
2.130.221,52 €, amb un cofinançament FEDER de 1.065.110,76 €.
El plenari comarcal, en sessió celebrada en la mateixa data va aprovar el Projecte, amb
el benentès que aquesta aprovació no obsta que per a l’execució de cadascun del
projectes d’inversió s’hagi de tramitar el procediment d’aprovació que legalment
correspongui.
Per tirar endavant aquest Projecte és necessari que els ajuntaments de la comarca
aportin els recursos necessaris per finançar la part comuna. Aquesta aportació suposarà
el 100% del cost del projecte i, més endavant, una vegada acabat el projecte i es rebi
la subvenció del FEDER, es retornarà a cada ajuntament la seva part de la subvenció.
En la reunió d’alcaldes celebrada amb posterioritat a la sessió del Consell d’Alcaldes de
data 20 de juny, es va lliurar als alcaldes assistents una proposta de repartiment
d’aquest apart comuna. En data 22 de juny, aquesta mateix proposta de repartiment
es va trametre per EACAT a tots els alcaldes i alcaldesses que no van poder assistir a
aquella reunió.
Els criteris emprats per al repartiment són els següents:
40% pels municipis que tenen projecte d’inversió.
60% es reparteix entre els 19 municipis. D’aquest 60%, el 80% es fa per
població, el 15% per places turístiques i el 5% restant per establiments
turístics.
El detall resultant d’aquest repartiment per municipis i anualitats consta en la part
dispositiva d’aquest dictamen.
Aquest repartiment haurà de ser aprovat per cadascun dels plenaris dels ajuntaments
de la comarca i pel plenari comarcal. Un cop aprovat el repartiment de costos, es
plasmaran els compromisos adoptats en els corresponents co nvenis reguladors de les
obligacions i drets de cadascuna de les parts.
El Consell d’Alcaldes de 11 de juliol de 2017 va aprovar, entre d’altres, el repartiment
dels costos per municipis i anualitats.
Per tot això, es proposa al Ple:
1. Aprovar el repartiment de costos pel municipi de Molló, així com la seva distribució
en anualitats, del projecte Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics, presentada en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, tal i com consta a l’expedient, i que en
resum pel municipi és:

Molló

2017
2.569,86€

2018
3.164,84€

2019
3.164,84€

2020
3.164,84€

2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
3. Comunicar aquest acord a Intervenció a l’efecte oportú.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Mocions d’altres entitats:
Moció de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
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Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017,
van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una
sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defens ada des de qualsevol idea o
religió.
Per tot això, l’Ajuntament de Molló proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
1. Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de
Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
2. Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la
barbàrie arreu del món i a casa nostra.
3. Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
4. Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències,
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que
la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar
la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
5. Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la
nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors
que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
6. Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social
de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió
de la societat.
7. Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
a l’ACM i la FMC.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Assumptes urgents:
Aprovació de l’addenda número 1 del conveni de col·laboració entre l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Molló per al
desenvolupament de l’Agència d’Energia del Ripollès i la gestió energètica a la
comarca del Ripollès, signat el 10 de juny de 2016.
Prèviament, els assistents aproven la urgència del punt, que s’aprova per unanimitat.
L’alcalde explica la proposta, que consisteix en aprovar l’Addenda 1 del conveni de
col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Molló
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per al desenvolupament de l’Agència d’Energia del Ripollès i la gestió energètica a la
comarca del Ripollès, signat el passat 10 de juny de 2016, i que implica un canvi del
pagament actual com a factura al pagament com una quota.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’Addenda número 1 dalt referenciada, en tots els seus termes, i que consta
íntegrament a l’expedient 328/2017.
2. Facultar l’alcalde per a la seva signatura.
3. Comunicar aquest acord a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Precs i preguntes
No n’hi ha.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
El secretari,
Josep Ruiz Muñoz

L’alcalde,
Josep Coma Guitart
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