ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE NOVEMBRE
DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 2 de novembre de 2018
Hora d’inici: 21:10 h
Hora de fi: 21:41 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora
Carme Serra Casamitjana, Regidora
Sebastià Folcrà Nou, Regidor
Cristina Reig Franch, Secretària
Amb veu i sense vot:
Han excusat la seva absència:
Mireia Sole Hernandez, Regidora
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.
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es proposa al Ple aprovar l’acta de la sessió anterior:
ACTA NÚM 06/2018, de 7 de setembre de 2018, sessió ordinària.
Resultat: Aprovat per unanimitat
2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple i que consten a la carpeta
del regidor, del núm. 2018DECR000254 al 2018DECR000294.
Resultat: Donar compte per unanimitat
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades, des de la número
30 a la 38 de l'any 2018.
Es dóna compte de la relació de factures, entre la 30 i la 38 de l’any 2018,
aprovades.
Resultat: Donar compte per unanimitat
4.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades, des de la número
39 a la 47, de l'any 2018.
Es dóna compte de la relació de factures, entre la 39 i la 47 de l’any 2018,
aprovades.
Resultat: Donar compte per unanimitat
5.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del PMP del tercer trimestre
2018.
Es fa saber que en data 22.10.2018 es va trametre al MINHAP la informació del
PMP del 3er. trimestre de 2018 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)
1,82
239.133,30
31
597,16
1,89
239.133,30

597,16

Observaciones

1,89

Resultat: Donar compte per unanimitat

6.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de l'execució del pressupost
del tercer trimestre 2018.
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
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d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així
com la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera,
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques
faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article
16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la
finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri
d’Hisenda i AAPP.
Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de la tramesa de l’estat
d’execució trimestral corresponent al tercer trimestre del pressupost de 2018, el
contingut del qual és el següent:
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad

09-17-107AA-000 Molló
Total
Corporación
Local

Pagos
Total
Operaciones
Deuda
aplazados
Con
Deuda
con
Factoring
Asociaciones
Otras
a
Emisiones
Arrendamiento
por
Administraciones
viva
Entidades
sin
publico
operaciones
corto de deuda
financiero
operaciones
Públicas solo
PDE al
de
recurso
privadas
de crédito
plazo
con
FFEELL (1)
final del
crédito
terceros
período
0,00

0,00

77.242,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 77.242,08

0,00

0,00

77.242,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 77.242,08

Total Deuda viva PDE

F.3.5 Comunicación de datos y firma de
cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012

Informe

de

77.242,08

Evaluación

“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 3er trimestre del ejercicio 2018.”
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament en data 22-10-2018, 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 Administracions Públiques dins el termini establert per la seva remissió.
Resultat: Donar compte per unanimitat

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87 i 647.56.33.21 – www.mollo.cat

7.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de les línies fonamentals del
pressupost 2019.
Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en aquesta, la transparència es configura com un principi clau en el funcionament
de les Administracions Públiques, resultant clau per a la rendició de comptes i el
control de la gestió pública.
D'aquesta forma, es reforcen els seus elements, entre els quals destaquen, «que
amb caràcter previ a la seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar
informació sobre les línies fonamentals del seu Pressupost, a fi d'acomplir els
requeriments de la normativa europea, especialment a les previsions contingudes
en la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres».
Així, en virtut de l'article 15 de l'Ordre 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació, d'acord amb l'article
27.2 de la citada Llei Orgànica 2/2012, abans del 15 de setembre de cada any,
les Entitats Locals hauran de presentar les línies fonamentals dels pressupostos per
a l'exercici següent contenint tota la informació necessària conforme a la normativa
europea.
En data 14 de setembre de 2018 s’ha fet la tramesa al NIMHAP per part d’aquesta
corporació, i a continuació es relacionen, la previsió d’ingressos i despeses per a
l'any 2019, partint de l'any 2018:
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Para el año 2018 se estimarán Derechos/Obligaciones Reconocidas Netas (En Euros)
Para el año 2019 se estimarán las Previsiones/Créditos iniciales

Ingresos / Gastos

DATOS CONSOLIDADOS

Año 2018

Tasa de variación
2019/2018

Año 2019

INGRESOS
Corrientes
De capital
Ingresos No Financieros
Ingresos Financieros
GASTOS
Corrientes
De capital
Gastos No Financieros
Gastos Financieros

831.257,51
565.382,03
265.875,48
831.257,51
0,00
1.101.991,63
630.958,95
448.832,68
1.079.791,63
22.200,00

Saldo de operaciones no financieras

-248.534,12

22.200,00

(+/-) Ajustes SEC-10
Capacidad o Necesidad de Financiación

273.889,14
25.355,02

42.500,00
64.700,00

Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda Viva/ Ingresos Corrientes

74.691,16
0,00
74.691,16
0,13

52.546,42
0,00
52.546,42
0,10

-31%
-6%
-84%
-31%
-48%
-22%
-87%
-49%
0%

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones

575.100,00
532.600,00
42.500,00
575.100,00
0,00
575.100,00
493.800,00
59.100,00
552.900,00
22.200,00

Resultat: Donar compte per unanimitat
8.0.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel
2019
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableixen el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim,
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com
les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances
fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local;
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el
valor de mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels
supòsits que originen la imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció
del següent:
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2019 i següents, la modificació de
les ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el
termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a
l’exercici 2019 i següents, així com el text íntegre de l’Ordenança seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2019
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Ordenança fiscal número 0: ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ
I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
Es substitueix a tots els articles on diu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú per
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Ordenança fiscal número 1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera:
Article 9. Tipus de gravamen.

Béns immobles de naturalesa urbana, rústica i de característiques
especials

Ordenança
fiscal
número
INSTAL·LACIONS I OBRES

2:

IMPOST

SOBRE

Tipus
0,84

CONSTRUCCIONS,

Es modifica els següents articles, que queden redactats de la següent manera:
Article 5. Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,50%.
Article 9. Liquidació.
Quan es concedeixi la llicència o l’assabentat de la comunicació preceptives, es
practicarà una autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional.
1.OBRA MAJOR: La base imposable d’aquesta autoliquidació provisional es
determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que
hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent i sigui superior al resultant de
l’aplicació dels mòduls aprovats per l’Ajuntament.
Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una autoliquidació amb
caràcter de liquidació provisional.
2. OBRA MENOR: La base imposable d’aquesta liquidació provisional vindrà
determinada per un memòria valorada on consti la descripció de l’obra,
amidaments, plànols, materials i costos o pel pressupost de les obres degudament
detallat.
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3. En el cas que, per les obres majors no es disposi de pressupost visat pel Col·legi
Oficial corresponent, i que, per les obres menors no es disposi de la memòria
valorada o projecte, la base imposable serà determinada pels mòduls següents:
Tipologia
1- Habitatges
1.1- Habitatges plurifamiliars
1.2- Unifamiliars entre mitgeres
1.3- Habitatges unifamiliars aparellats
1.4- Habitatges unifamiliars aïllats

Mòdul
811,20
1027,52
1135,68
1297,92

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

2- Habitatges de protecció oficial
2.1- Habitatges plurifamiliars
2.2- Habitatges unifamiliars entre mitgeres
2.3- Habitatges unifamiliars aparellats
2.4- Habitatges unifamiliars aïllats

648,96
648,96
703,04
757,12

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

3- Magatzems
4- Aparcaments i garatges
5- Locals comercials i industrials

389,38 €/m2
324,48 €/m2
389,38 €/m2

6- Obra civil:
6.1. Murs, voreres, rases, i altres similars
6.2. Tanques, canals i altres similars
7- Pintar façana
8- Revestiment o reforma de façana
9- Neteja de runes o vegetació
10- Moviment de terres
11- Pavimentació, enrajolats, cel rasos, i similars
12-Substitució de tancament de finestres o portes
13- Instal·lacions
14- Piscines
15- Arranjament o substitució de cobertes

81,12 €/m2
81,12 €/ ml
10,16 €/m2
38,78€/m2
5,00 €/m2
11,54€/m2
51,25€/m2
429,38€/m2
78,49€/m2
738,72 €/m2
83,00 €/m2

Sobre les quantitats anteriors dels epígrafs 1, 2, 3, 4 i 5
Coeficient
s’aplicaran els coeficients de rectificació següents:
Tipologia:
1- Rehabilitació integral
0,90
2- Reformes que afectin elements estructurals
0,75
3- Reformes no estructurals
0,60
4- Reformes poc entitat
0,40
5- Enderroc
0,10
En el cas dels epígrafs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 no s’aplicarà cap
coeficient de rectificació.
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Ordenança fiscal número 9: TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES
CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTARIA
Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera (no afecta
la taxa només s’ha substituït llicència d’obres menors per comunicació prèvia
d’obres menors):
Article 6
Regiran les següents tarifes:
1. Llicència d'Obres majors, sobre import del
projecte visat pel col·legi oficial corresponent
2. Comunicació prèvia d'Obres menors, sobre
pressupost o memòria valorada presentada per
l’interessat
3. Llicència d'Expedients de modificació de
projectes: Obres majors
4.

Llicència d'Expedients de
projectes: Obres menors

Obres

10% del pressupost de la
modificació, amb un mínim de
15€ i amb un màxim de 250€.
10% del pressupost de la
modificació amb un mínim de
15€.
80,00 €

Obres

30,00 €

modificació

5. Llicència expedients de pròrroga:
majors
6. Llicència expedients de pròrroga:
menors
7. Llicència d’instal·lació de grues
8. Llicències de parcel·lació

0,30% del pressupost del
projecte, amb un mínim de 30€
i amb un màxim de 500€.
0,30% del pressupost amb un
mínim de 30€.

de

9. Llicències de 1ª ocupació, primera utilització o
modificació del seu ús
10. Llicència de divisió horitzontal
1.
10. Legalització d’obres iniciades sense permís
11. Per instal·lació de rètols particulars a la via
pública, per unitat
12. Canvis de titularitat de les llicències
urbanístiques

150,00 €
Quota fixa: 60€.
S’incrementarà en 25€
cada parcel·la resultant

per

95,00 €
Quota fixa: 60€
S’incrementarà en 45€ per
cada entitat resultant
0,50% del pressupost del
projecte, amb un mínim de 80€
i amb un màxim de 800€.
25,00 €
35,00 €

Ordenança fiscal número 10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera:
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Article 6
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Assignació de nínxols
Conservació, manteniment i neteja /anuals
Revocació de la concessió, per inici d’expedient
Neteja de restes al nínxol

1.200€
15€
100€
120€

Ordenança fiscal número 12: TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I
DEIXALLES
Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera:
Article 5
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
TIPUS
Habitatges
Hotels, hostals,
pensions
i
anàlegs
Turisme rural,
refugis i cases
de colònies

NUCLI 1 NUCLI 2
110,42 €

NUCLI 3

NUCLI 4

99,37 €

77,28 €

55,20 €

Fins a 25 places

639,68 € 576,10 €

447,77 €

319,84 €

De 26 places o més

822,91 € 740,62 €

576,04 €

411,46 €

Fins a 10 places

135,17 € 121,64 €

94,62 €

67,58 €

De 11 places o més

224,94 € 202,44 €

157,46 €

112,47 €

Supermercats, cooperatives, magatzems.

163,93 € 147,54 €

114,75 €

81,96 €

Restaurants
Bars i cafeteries (que no
menjars)
Botigues d’aliments i begudes

396,07 € 356,46 €

277,25 €

198,03 €

304,41 € 273,97 €

213,09 €

152,21 €

163,93 € 147,54 €

114,75 €

81,96 €

99,37 €

77,29 €

55,20 €

Fins a 10 treballadors

396,07 € 356,46 €

277,25 €

198,03 €

D’11 treballadors o més

495,20 € 254,58 €

346,64 €

247,60 €

135,17 € 121,64 €

94,62 €

67,58 €

224,94 € 202,44 €

157,46 €

112,47 €

382,22 € 344,00 €

267,56 €

191,11 €

serveixin

Altres botigues que no venguin aliments,
110,42 €
tallers, oficines, despatxos professionals*
Indústries

Càmpings
i Fins a 40 parcel·les
cases
de
De 41 a 100 parcel·les
colònies
(per
Més de 100 parcel·les
plaça)

S’entendrà, d’acord al Nomenclàtor municipal, com a:
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Nucli 1: Molló nucli
Nucli 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà
(Ctra. De França).
Nucli 3: Espinavell rural, Can Solà, El Riberal, Ginestosa, Fabert i Els Grells.
Nucli 4: Moixons
* En cas que l’oficina o establiment estigui situat al mateix habitatge sense
separació, s’aplicarà únicament la tarifa precedent que inclourà la tarifa de l’epígraf
primer.
Ordenança fiscal número 14: ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS
PREUS PÚBLICS
Es modifica el següent epígraf de l’Annex de les tarifes de preus públics:
ANNEX DE LES TARIFES DE PREUS PÚBLICS
Refugi Municipal “Els Estudis” d'Espinavell
PREU
Pernocta i esmorzar
Mitja pensió
Pícnic
Lloguer tovalloles o llençols
Dutxa calenta
Lloguer de la sala polivalent amb
dret a cuina lliure i lavabo

25,00 €
40,00 €
10,00 €
3,00 €
1,00 €
5 €/hora o 50€/dia
(de 9 a 19 hores)

TARIFA
REDUÏDA
22,50 €
37,50 €

Ordenança fiscal número 18: ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES
TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER A L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Es modifica el següent epígraf de l’Annex de les tarifes:
D) TAXA PER QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, I RODATGES CINEMATOGRÀFICS.
Concepte
1- Llocs de venda en dia de mercat i en zones assenyalades per
l’ajuntament, per metre lineal i dia
2- Llocs de venda dia de la Fira de la Trumfa i en zones
assenyalades per l’ajuntament, per metre lineal i dia
3- Quioscs: Satisfaran a l’any. No obstant l’import serà

Euros
1,65€ ml/dia
4,25€ ml/dia
423,02€ /any
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fraccionable per mesos. Així mateix podrà subscriure’s conveni
al respecte.
4- Circs, auto-xocs, atraccions (martell, pop, dragó,...), tómboles,
casetes de tir i altres similars, per dia
5 - Casetes de venda de petards, per dia

4,25€ ml/dia
4,25€ ml/dia

6 – Parades a la Tria de Mulats d’Espinavell (per metre lineal)

12€ /ml

7 - Aparcaments de vehicles a la Tria de Mulats (per cada vehicle)
8 – Rodatges cinematogràfics (per dia)

5€
60€/dia

9 - Altres ocupacions de terrenys d’ús públic no especificades
anteriorment, per m2/dia

1,65€ m2/dia

L’alcalde o regidor delegat del servei podrà subscriure un conveni, quan per
circumstàncies especials es consideri oportú, pel que fa referència a activitats
lucratives exercides en terrenys de domini públic les quals a més de la utilització
del terreny suposi per part municipal la prestació d’altres serveis accessoris.
G). TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DIVERSES SALES I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Concepte
- per la Sala de Sessions:
* per cada hora o fracció
- per la resta de locals municipals (excepte farmaciola)
* per cada hora o fracció
* per a la calefacció cada hora o fracció
* ús d’equipament per passar la nit
- Local destinat a farmaciola

Euros
73,40€
12,00€
12,00€
35,00€ + 3€ persona
55,00 €/mes

Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla de
personal per a l'exercici 2019.
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2019, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, 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

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87 i 647.56.33.21 – www.mollo.cat

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 dels informes de la Interventora municipal.
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària i de la Regla de Despesa del qual es desprèn que la situació és de
COMPLIMENT de la regla de la despesa, estabilitat i límit del deute.
Es proposa l’adopció del ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'execució i la plantilla, i
el resum de la qual per capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES

555.300,00€

A.1. OPERACIONS CORRENTS

511.900,00€

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

142.438,82€

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

600,00€

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

72.490,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

43.400,00 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

41.000,00€

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

2.400,00€

B) OPERACIONS FINANCERES

22.200,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

22.200,00 €
TOTAL:

577.500,00 €

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES

577.500,00 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

541.300,00 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

238.000,00 €
22.500,00 €
127.000,00 €
6.000,00€
36.200,00 €
0,00 €
36.200,00 €
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B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

TOTAL:

577.500,00€

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

PLANTILLA DE PERSONAL - 2019

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

1

1

C2

1

1

A

2

2

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- SUBESCALA AUXILIAR
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
- ARQUITECTE
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

1

1

C2

2
1
1

2
1
1

AP
AP
AP

5

5

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

PERSONAL D’OFICIS
- PEO DE MANTENIMENT
- PERSONAL NETEJA*
- PERSONAL PISCINA
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

TOTAL GENERAL

7

7

* Hi ha una plaça de personal de neteja sense dotar.
La plaça C2 funcionari Interí passa a jornada sencera.
Una plaça de peó de brigada passa a jornada sencera.
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TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de
personal aprovats, per 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 pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es
presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre un cop aprovat definitivament, còpia a l'Administració de l'Estat,
així com, a l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.

Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- Aprovació, si s'escau, del Conveni d'Agermanament amb el municipi
de Pi.
En data 5 d’octubre de 2013, la «Communauté de Communes du Conflent» i el
Consell Comarcal del Ripollès, van subscriure un conveni d’agermanament en el
marc de les relacions transfrontereres plurimunicipals, amb la voluntat de reforçar
els lligams d’amistat i de cooperació entre el Conflent i el Ripollès, donat que són
dues col·lectivitats territorials plurimunicipals de dimensió similar, amb un mateix
origen històric, de llengua i cultura catalanes, amb un teixit associatiu fort i amb
una mateixa tipologia geogràfica.
Tal i com es preveia en l’article 2 del conveni d’agermanament entre les dues
comarques, es va crear un Comitè d’Enllaç Paritari, integrat per membres de les
dues col·lectivitats territorials i membres de la societat civil, per tal de coordinar les
diferents iniciatives i accions que es s’anessin realitzant.
Una de les propostes que ha anat sorgint en les darreres reunions dutes en el marc
del Comitè d’Enllaç Paritari, ha estat promoure l'agermanament entre diferents
pobles de les dues "comarques" tenint en compte els vincles històrics, culturals i
socials que hi ha entre ells.
Els municipis de Pi (Conflent) i Molló (Ripollès) tenen molts punts de trobada i una
llarga tradició de cooperació. Al ser municipis propers geogràficament, sempre han
tingut una relació important, malgrat que no existeixi cap via de comunicació que
els connecti directament. Molló està ubicat a la vall alta del riu Ritort, a la conca del
Ter i al vessant sud dels Pirineus, i forma part de la vall de Camprodon, comarca
del Ripollès. Pi està ubicat a la vall del riu de Rotjà, al vessant nord dels Pirineus, a
la comarca del Conflent.
Ambdós municipis han viscut històricament de les activitats primàries (agricultura,
ramaderia, forestal), i actualment el turisme (sobretot de natura) hi té un paper
destacat.
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Històricament els dos municipis han tingut molta relació a través de la ramaderia,
ja que el bestiar de Molló ha pasturat durant segles a les pastures estivals de la
muntanya de Rotjà, que pertanyen al terme de Pi. Diferents ramats de cavalls i
eugues (també de boví) han pasturat, i encara ho fan, en aquesta muntanya
nordcatalana, a les proximitats del Canigó, pel què ramaders d’un i altre municipi
tenen una profunda relació de coneixença i amistat, molt arrelada per l’antic
eugasser en Cisco del Carol (Molló) que passava els estius a Rotjà cuidant del
bestiar mollonenc.
Per tot el que antecedeix, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni d’Agermanament entre el municipi de Molló (Ripollès) i
el municipi de Pi (Conflent).
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al municipi de Pi.
Tercer. Facultar l'Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui necessari per a
l’execució d’aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11.0.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels
serveis funeraris de Molló.
El Ple de 10 de maig de 2013 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels
serveis funeraris al municipi de Molló que va ser exposada al públic durant 30 dies
amb anuncis al DOGC de 23-05-2013, al BOP de Girona de 21-05-2013, i al
setmanari “el Ripollès” de 23-05-2013, sense que es presentessin al·legacions.
L’Ordenança va entrar en vigor en data 10 d juliol de 2013.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de derogar la disposició transitòria primera deia:
1. Les concessions definitives existents atorgades amb anterioritat a la vigència del
Reglament de policia sanitària mortuòria de 1974 (20 de juliol de 1974)
conservaran el seu règim particular sens perjudici que l’Ajuntament pugui procedir
a la revisió d’ofici de les mateixes mitjançant la corresponent i justa indemnització
econòmica, i mitjançant el procediment regulat al títol VII de la Llei 30/92, de 2
d’agost. Les posteriors a aquella data s’entendran atorgades pel termini màxim de
les concessions i contractes de l’Administració Local que fos vigent en el moment de
l’adjudicació. Transcorregut aquest termini, serà d’aplicació el règim previst en
aquesta Ordenança en finalitzar les concessions de sepultures o llurs pròrrogues.
Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora
dels serveis funeraris en el sentit de derogar la disposició transitòria primera.
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis
de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.- Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual núm. 7 del
POUM de Molló en relació a la regulació del usos.
Vist que en data 19 d’octubre de 2018 l’arquitecte tècnic municipal ha redactat la
modificació puntual núm. 7 del POUM de Molló.
La modificació puntual núm. 7 del POUM la promou l’Ajuntament de Molló.
L’objectiu és realitzar ajustos de detall en la normativa del POUM per tal de fer
viable i ajustar a la realitat les seves previsions, de tal manera que faciliti el seu el
desenvolupament i la seva gestió.
Vist que la present modificació consisteix en modificar la Regulació dels usos del
POUM de Molló. L’objecte de la seva formulació és:
-

-

Afegir una sèrie d’usos no recollits en el planejament vigent, així com
una definició més acurada en cada cas.
En la modificació es descriuen els següents usos:
Habitatge rural i l’habitatge d’ús turístic
Residencial especial, mòbil, turisme rural i hoteler.
Comercial
Oficines i serveis
Restauració
Assistencial
Recreatiu
Classificació d’usos provisionals i usos disconformes.
Incorporació d’articles nous per tal d’assimilar usos no regulats a altres
que s’assemblin, la regulació segons l’ús més desfavorable en casos de
simultaneïtat d’usos o l’adopció de mesures tècniques correctores en
casos de possibles incidències sobre l’entorn o el medi ambient.

Vist que la present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració
de les determinacions del planejament vigent que tingui implicacions de caràcter
ambiental.
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Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableixen els articles
22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 7 del POUM de Molló en
relació a la regulació dels usos, en els termes que consten en l’expedient.
Segon. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un periòdic de difusió al municipi i a la
Web municipal (E-Tauler).
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
Tercer. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més
llarg. Aquests informes es demanen a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat per via telemàtica amb la nova tramitació prevista per EACAT.
Quart. D’acord amb l’article 73.2 Decret Legislatiu 1/2010 l’aprovació inicial dels
instruments de planejament obliga a l’Administració actuant a acordar la suspensió
de l’atorgament de les llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en els
àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació de règim
urbanístic. El termini de suspensió serà de dos anys.
Cinquè. Fer constar que contra l’acord QUART, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
13.0.- Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació de la
franja de prevenció d’incendis forestals de Molló.
El Ple de l’Ajuntament de Molló en data 3 de juliol de 2015 va aprovar inicialment el
plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals de Molló.
Es va sotmetre a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 141 de 23 de juliol de 2015 i en el
tauler electrònic d’edictes de la Corporació E-Tauler.
Atès que no es van presentar reclamacions ni suggeriments, el Ple de 4 de
setembre de 2015 va aprovar definitivament el plànol de delimitació de la franja de
prevenció d’incendis forestals de Molló segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22
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d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals,
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Vista la proposta de projecte “Projecte executiu d’obertura i manteniment de les
franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes”
redactada per Jordi Canals Camprubí, de l’empresa Àpex Forestal i Ambiental.
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2018 es va aprovar
inicialment el projecte d’obra ordinària “Projecte executiu d’obertura i manteniment
de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes”.
Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per
les zones urbanes incloses en el document donat que presenten una major precisió
en el seu disseny. Per això el plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple
de l’ajuntament en data 4 de setembre de 2015 queda modificat, pel que fa al
traçat del polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte
executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les
parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Molló, el qual presenta un major
ajust i detall.
Vist el que antecedeix, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del plànol de delimitació de la franja de
prevenció d’incendis forestals de Molló, pel que fa al traçat del polígons obligats
situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte executiu d’obertura i manteniment
de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
del municipi de Molló, el qual presenta un major ajust i detall.
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies
hàbils. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de
l’ajuntament.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
Resultat: Aprovat per unanimitat
14.0.- Proposta d'acord per sol·licitar fòrmules de finançament del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
Exposició de fets
El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (en endavant Consorci) té
delegada la gestió d’un total de 61 forests públiques de titularitat municipal al
Ripollès, amb un total de 21.500 hectàrees de superfície.
Per portar a terme aquesta gestió es fa necessari que un tècnic forestal del
Consorci porti a terme les següents tasques les quals tenen un cost de 40.000,00€:
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-

Senyalament dels aprofitaments forestals.
Senyalament de les aclarides de millora.
Seguiment de l'evolució de l'execució dels treballs forestals.
Senyalament de les obertures de nous vials (tant vials secundaris, com
desemboscos).
Control de la fusta resultant de les actuacions forestals.

Per tant, el Consorci necessita en primer terme el finançament del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (en
endavant DARP) per executar les funcions anteriorment descrites.
En tot cas i en segon terme, també existiria la possibilitat de poder disposar d’un
tècnic forestal del propi DARP, però en aquest cas creiem necessari que es puguin
complir les següents condicions:
-

Les tasques que executarà el tècnic forestal de suport s’hauran de realitzar sota
la supervisió i amb total coordinació amb l'Enginyer de Forests del Consorci.
Disponibilitat a jornada completa amb un total de 37,5 hores, fet que es
considera rellevant.
El tècnic forestal tindrà accés a l’edifici del Consorci, disposarà d’un ordinador i
de material tècnic d’aquesta entitat.
El vehicle, combustible i despeses de manteniment serà del propi DARP.

En data 5 de setembre de 2018 el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais
d’Interès Natural del Ripollès comunica a tots els ajuntaments del Ripollès als
efectes oportuns, que en sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès celebrada el dia 4
d'abril de 2018 es va aprovar un acord per sol·licitar fórmules de finançament del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
Per aquests motius, es proposen els ACORDS següents:
1. Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya una aportació econòmica anual de 40.000,00€ pel
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
2. Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, que en cas de no poder procedir a l’aportació econòmica
esmentada en l’acord anterior, poder disposar d’un tècnic forestal de la plantilla del
propi Departament per donar suport en les tasques de gestió forestal del Consorci,
les quals han estat relacionades en l’exposició de fets i d’acord amb les condicions
exposades.
3. Comunicar aquest Acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya i al Consorci per a la Protecció i la Gestió
dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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15.0.- Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre.
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a
través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de
la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000
veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar
buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de
Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va
decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una
demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i
la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar
en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar
davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer
com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una
diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble
català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a
favor del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir
exercint un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima,
desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders
polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la
Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva,
Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els
Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i
Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol
altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili.
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Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu
immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Molló proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol
s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que
s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que
puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i
el retorn dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als
Drets Humans (ACNUDH).
Resultat: Aprovat per unanimitat
16.0.- Assumptes urgents.
No n’hi han.
17.0.- Precs i preguntes
No n’hi han.
L’alcalde/essa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta
acta.
Signat electrònicament,
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