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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 11
Caràcter: ordinari
Dia: 4 de setembre de 2015
Inici: 21:00
Acabament: 22:15
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart
Sr. Pere Suñer i Vilanova
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé i Hernández
Sr. Jordi Aspar i Bas
Sra. Carme Serra Casamitjasa

Excusa: CAP
Assisteix la Sra. Sandra Porcel Cano comissionat per l’Organisme
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” com interventora.

Autònom

Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques
necessàries de Secretaria, a l’Ajuntament de Molló.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Donar compte de les relacions de factures aprovades
Aprovació, si escau, de la suspensió del procediment de canvi del sistema de
gestió urbanística de compensació a cooperació a Can Gassiot I.
Aprovació definitiva, si escau, del plànol de delimitació de la franja de prevenció
d’incendis forestals de Molló segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 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.
Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de suplement de crèdit (modificació
5/2015) del Pressupost 2015.
Aprovació del Compte General 2014.
Aprovació, si escau, a l'adhesió del programa “Tarifa Plana” pel pagament de
drets d'autor de l'SGAE.
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10. Aprovació, si escau, del conveni entre la Fundació bancària “La Caixa” i
l’Ajuntament de Molló per a dur a terme l’edició 2015 de la Tria de Mulats
d’Espinavell.
11. Moció de suport al Correllengua 2015.
12. Assumptes urgents:
12.1.Aprovació de la reducció del percentatge de dedicació parcial de l’Alcaldia i
declaració de compatibilitat amb l’exercici de professor de la Universitat de
Barcelona.
13. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Per unanimitat s’aprova l’Acta número 9, de 3 de juliol de 2015.

2.

Correspondència.

Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple:
Data
14/07/15
17/07/15
30/07/15
30/07/15
03/08/15

07/08/15
07/08/15
07/08/15
20/08/15
25/08/15
27/08/15

Resum
Carta de presentació del nou President de la Diputació de Girona.
Tràmit d'audiència projecte de declaració del Parc Natural de les Capçaleres
del Ter i del Freser.
Assemblea del Consorci del Ter, el 30 de setembre de 2015 a Gurb.
Resolució ajuda del Consell Català de l'Esport per a dur a terme millores a la
Pista Poliesportiva.
Informe favorable de la DG de Medi Natural i Biodiversitat sobre el plànol de
delimitació de les urbanitzacions, nuclis urbans, instal·lacions i edificacions
afectades per la Llei 5/2003 del municipi de Molló.
Carta de l'ACM sobre nova tarifa plana de l'SGAE per pagament de drets
d'autor.
Carta del Ministeri d'Hisenda sobre modificacions al Text Refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari.
Carta Diputació de Girona atorgant subvenció del “Pla a l'acció” per obres de
millora i eficiència energètica de la Casa de la Vila.
Carta de Dipsalut trametent les actes de resultats de les analítiques d'aigua.
Carta del Ministeri d'Hisenda sobre la Liquidació definitiva 2013 de participació
en tributs de l'Estat.
Carta enviada pel Dept. De Governació sobre la Guia FEDER – Programa
Operatiu 2014-2020.

El Ple en queda assabentat
3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

Núm.
Ple
1

Data

Matèria

22/06/2015

2

30/06/2015

D’atorgament de llicència d’obres al C/ de Solà Morales, 1, per
pavimentació i col·locació de barana.
D’atorgament d’ajuda econòmica a SOLSAU SL per a programa de
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3

30/06/2015

4

02/07/2015

5

02/07/2015

6

02/07/2015

7
8

07/07/2015
15/07/2015

9

20/07/2015

10
11

20/07/2015
20/07/2015

12
13
14
15

20/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015

16

21/07/2015

17

22/07/2015

18

22/07/2015

19

22/07/2015

20

27/07/2015

21
22

27/07/2015
28/07/2015

23

20/02/2015

24

20/02/2015

25

03/08/2015

26

11/08/2015

27

11/08/2015

28

11/08/2015

29

11/08/2015

30

12/08/2015

31

12/08/2015

32

13/08/2015

33

17/08/2015

publicitat a diversos mitjans nacionals del municipi de Molló i de Molló
Parc
D’arxiu d’expedient per compliment de requeriment referent a obres a
la Carretera de França, 2.
D’expedient de disciplina per execució d’obres sense llicència al C/
d’Avall, 3 d’Espinavell
Autorització ús Sala Polivalent per dormir agrupament escolta Sant
Esteve de Granollers.
D’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per
discapacitat.
Autorització ús Sala Polivalent per festa particular.
Autorització ús Sala Polivalent per dormir agrupament escolta Sagrada
Família de Barcelona.
Aprovació conveni en relació a l’execució d’unes obres d’enllumenat
pendents de la urbanització Can Gassiot I
Autorització ús de la Sala Polivalent per festa particular.
Comunicació canvi de titularitat activitat d’agroturisme al Veïnat de
Ginestosa, 7.
De concessió d’ajudes pel servei de llar d’infants anualitat 2015.
De suspensió d’uns rebuts d’IBI fins resolució de recurs al Cadastre.
De baixa definitiva d’un vehicle.
D’atorgament de llicència d’obres al C/ Pirineus, 7 per col·locar tub de
drenatge
D’atorgament de llicència d’obres a la Plaça Major, 13 per arrebossat de
façana.
D’atorgament de llicència d’obres al Veïnat de Fabert, 14 per reforma
de coberta.
D’atorgament de llicència d’obres al C/ de les Marrades, 1 per obertura,
reposició i tancament de rasa per a nou subministrament electricitat.
Autorització ús Centre Social Migjorn per passar nit grup Nyerros de la
Plana de Manlleu.
Comunicació ampliació explotació ramadera Mas Pastoret no sotmesa al
règim d’intervenció integral de l’administració ambiental.
De baixa definitiva d’un vehicle.
De suspensió de la tramitació de llicència d’obres a Plaça Major, 1, per
manca de documentació
De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en
matèria forestal. Línia 2 gestió forestal sostenible per a arranjar 4
mànegues ramaderes comunals.
De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en
matèria forestal. Línia 2 de suport als ajuntaments per a la sega de
marges de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals.
Autorització ús sala Polivalent per passar la nit un grup escolta Pau
Claris de Barcelona.
Aprovació conveni de delimitació entre propietaris de finques a
Espinavell.
D’atorgament de llicència d’obres menors al C/ Guardiola, 1 per
substitució de vidre i col·locació prestatges.
D’atorgament de llicència d’obres menors al C/ Guardiola, 6 per
arrebossar paret i col·locació de portal.
D’atorgament de llicència d’obres menors al C/ de Solà Morales, 36, per
col·locació de portal.
D’atorgament d’obres menors al veïnat de Ginestosa, 22, per
instal·lació de tendal.
De contracte menor d’obres de millora de la façana del refugi dels
Estudis d’Espinavell.
Decret d’incoació de l’expedient d’aprovació de les línies fonamentals
del pressupost 2016.
D’expedient de disciplina per execució d’obres sense llicència al c/ de
Mossèn Joan Giramé, 15
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34

17/08/2015

35

17/08/2015

36

17/08/2015

37

17/08/2015

38
39
40

21/08/2015
24/08/2015
27/08/15

D’incoació de l’expedient de modificació de pressupost núm. 3/2013
mitjançant transferències entre aplicacions pressupostàries.
D’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 3/2015 mitjançant
transferències entre aplicacions pressupostàries.
D’incoació d’expedient de suplement de crèdits (Modificació Pressupost
5/2015)
D’incoació d’expedient de generació de crèdits (Modificació Pressupost
4/2015)
D’aportació econòmica a la Fundació Esclerosi Múltiple.
De baixa de subministrament d’aigua a la Ctra. de França, 2.
D’aportació econòmica a Eva Martínez Picó per organitzar la 1a Marxa
del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

El Ple en queda assabentat

4.

DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES.

Es dóna compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària:
Relacions de la 13 a la 17 de 2015.
El Ple en queda assabentat

5.
Aprovació, si escau, de la suspensió del procediment de canvi del
sistema de gestió urbanística de compensació a cooperació a can Gassiot I
Vist l’acord del Ple 16 de març de 2015 sobre canvi de sistema de gestió de
compensació a cooperació a can Gassiot I motivat pels incompliments de la
promotora Devesa de Santa Creu SL;
Vistes les al·legacions presentades pel representant de 21 propietaris de can Gassiot
I, Sr. Joan Manel Iserte Gil, advocat, en el sentit de recavar informació i en els seus
mèrits demana la nul·litat de ple Dret de l’acord del Ple de l’Ajuntament conforme
l’article 62.1. a) i e) de la Llei 30/1992;
Vist que la nova promotora de can Gassiot II, “Promocions Ter-Ritort SL” ha
manifestat a l’Ajuntament la seva disposició a subrogar-se a les obligacions de
Devesa de Santa Creu SL pendents al sector can Gassiot I i especialment:
-

Assumir les obres d’urbanització pendents de can Gassiot I,
Finalitzar les obres d’enllumenat abans de 31-12-2015;
Avalar la seva proposta amb l’import de les obres pendents de 50.353,26 €

Vist que aquesta proposta ha quedat formalitzada amb el conveni signat amb
l’Ajuntament en data 20-07-2015, aprovat per Decret d’Alcaldia de la mateixa data;
Vist que aquest conveni implica la innecessarietat de canviar el sistema d’actuació
urbanística, beneficia els actuals propietaris de can Gassiot I, que no han d’assumir
cap despesa d’urbanització i, a més, és incompatible amb el canvi de sistema pel fet
que l’Ajuntament NO s’haurà de fer càrrec de l’acabament de les obres
d’urbanització;
En exercici de les facultats que atorga al Ple la legislació vigent,
4
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Suspendre fins a 31-12-2015 la tramitació del canvi del sistema de gestió
urbanística de compensació a cooperació a can Gassiot I per a l’execució de les obres
d’urbanització d’enllumenat pendents.
2. Ratificar el Decret d’Alcaldia de 20-07-2015 d’aprovació del conveni amb
Promocions Ter-Ritort SL per a l’execució de les obres d’urbanització pendents
d’executar abans de 31-12-2015 i de subrogació en les obligacions pendents en la
mateixa condició de promotora que tenia Devesa de Sant Creu SL.
3. Notificar aquest acord a les empreses Promocions Ter-Ritort SL i Devesa de Santa
Creu SL per al seu coneixement i per a la deguda constància.
4. Notificar-ho als actuals propietaris de la urbanització de can Gassiot I a través del
seu representant i directament a la resta de propietaris no representats per al seu
coneixement i deguda constància.
5. Sotmetre aquest acord a informació pública al tauler d’anuncis de la corporació,
ETAULER i Web municipal per a general coneixement.
La proposta s’aprova per unanimitat.

6.
Aprovació definitiva, si escau, del plànol de delimitació de la franja de
prevenció d’incendis forestals de Molló segons el que estableix la Llei
5/2003, de 22 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.
Atès que el Ple de la corporació va adoptar en sessió plenària de 3 de juliol de 2015,
l’acord d’aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció
d’incendis forestals de Molló segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 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.
Vist que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 141, de 23
de juliol de 2015, i al tauler electrònic d’aquest ajuntament durant vint dies, i que
durant el termini d'exposició no s’han presentat al·legacions.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. 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 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.
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2. Trametre el següent acord a la Diputació de Girona i al Servei de Prevenció
d’incendis de la Direcció General del Medi Natural.
3. Publicar aquest acord a l’E-Tauler i al BOP de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat.

7. Aprovació inicial, si escau, de l'expedient
(modificació 5/2015) del pressupost 2015.

de

suplement

de

crèdit

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 es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Atès que en data 19/8/2015 es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació
de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar favorablement la
proposta d’Alcaldia de modificació del pressupost.
Vist l’informe-proposta de Secretaria, i 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 del següent acord:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/2015 proposat per l’alcaldia,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum següent:
Altes en aplicacions de Despeses:
Aplicació pressupostària
Descripció
a) 2015

1.920.21201

b) 2015

1.165.21302

c) 2015

Import
5.000,00€

1.338.22607

Conservació i manteniment edificis
públics
Conservació i reparació enllumenat
públic
Festes populars

d) 2015

1.450.62300

Adquisició eines, maquinària, ...

1.000,00€

e) 2015

1.920.22699

Altres despeses

1.000,00€

f) 2015

1.943.46300

2.000,00€

g) 2015

1.414.21002

Aportació a Mancomunitat Vall
Camprodon
Desenvolupament rural i suport a la
ramaderia

5.000,00€
3.000,00€

1.860,10€
18.860,10€

TOTAL DESPESES
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Finançament:
Aplicació pressupostària
2015.1.87000

Descripció
Romanent líquid de tresoreria
disponible per despeses generals

Import
18.860,10€

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona per un termini de quinze dies, 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.
La proposta s’aprova per unanimitat.

8.

Aprovació del compte general 2014.

Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici
econòmic de 2014, 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 els Dictàmens a favor de la Comissió Especial de Comptes emesos
en data 3/7/2015 i 4/9/2015;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci
publicat en BOPG núm. 135 de data 15 de juliol de 2015 perquè poguessin
presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’han
presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de data 6/8/2015;
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:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a
l’any 2014 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de
2014 i la documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del
Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, en
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el format establert per l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de maig de 2014
(DOGC núm. 6382, de 24 de maig), relatiu a la forma en què les corporacions
locals de Catalunya han de retre el Compte General a la Sindicatura de
Comptes per mitjans telemàtics.
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici
econòmic de 2014 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 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.

9. Aprovació, si escau, a l'adhesió del programa “tarifa plana” pel pagament
de drets d'autor de l'SGAE.
Atès que en el marc del conveni signat l’any 2001 per l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) s’ha posat en marxa el Pla Tarifa Plana SGAE, dissenyat per a
ajuntaments de població fins a 3.000 habitants.
Atès que es tracta d’una tarifa plana anual per facilitar l’abonament dels drets d’autor
generats per un ampli catàleg d’actes gratuïts o amb preus reduïts o subvencionats
que formen part de la programació cultural habitual d’un municipi de les nostres
característiques.
Atès el quadre de tarifes que segueix a continuació:
OPCIÓ 1
Trams per

Abonament en un termini:

habitants

abans del 31 de desembre

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

Abonament en dos terminis:

Abonament en un termini:

1 de maig i 1 setembre

abans de'l1 de maig

Import total

Import total

1-75

315 €

193 €

170 €

76-150

510 €

313 €

276 €

151-250

678 €

489 €

432 €

251-500

904 €

653 €

576 €

501-750

1.349 €

974 €

860 €

751-1000

1.606 €

1.160 €

1.024 €

1001-1500

2.126 €

1.536 €

1.335 €

1501-2000

2.648 €

1.913 €

1.688 €

2001-3000

2.986 €

2.157 €

1.903 €
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Vist el document opcional d’adhesió a la tarifa plana simplificada de la SGAE i al fet
que aquest Ajuntament de Molló ha de fer front anualment al pagament de drets
d'autor (any 2013: 679,62€, i any 2014: 830,92€) i aquesta tarifa resulta més
avantatjosa per l'Ajuntament de Molló.
En exercici de les facultats que atorga al Ple la legislació vigent,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos a la tarifa plana simplificada de la SGAE, d'acord amb les condicions
que consten al document d'adhesió, i amb la modalitat de pagament únic, que s’ha
d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici pressupostari en què es realitzin
les activitats. La informació sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un
termini no superior a 30 dies a partir de la seva celebració.
2. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a l'efectivitat d'aquest
acord.
3. Comunicar aquest acord a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE).
La proposta s’aprova per unanimitat.

10. Aprovació, si escau, del conveni entre la fundació bancària “la Caixa” i
l’Ajuntament de Molló per a dur a terme l’edició 2015 de la Tria de Mulats
d’Espinavell.
Vista la proposta de conveni entre aquest Ajuntament de Molló i la Fundació La Caixa
per a dur a terme el patrocini per part d’aquesta última entitat de l’edició d’enguany
de la Tria de Mulats d’Espinavell.
Atès que aquest Ajuntament de Molló ha de buscar patrocinadors per a poder
sufragar part de les despeses que comporta la celebració d’una fira d’aquestes
característiques.
Atès que Fundació Bancària “la Caixa” contempla entre els seus objectius la
realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del
país, atenent les diferents necessitats de la societat.
Atès que la missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les
persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables,
ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb
tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en
quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.
Atès que l’Ajuntament de Molló té com a objectiu fomentar i promoure activitats
culturals i comercials per donar a conèixer els diferents veïnats del municipi i
potenciar la dinamització del territori, i en particular la Tria de Mulats d’Espinavell
com a fira ramadera d’arrel tradicional que fomenta l’activitat ramadera al nostre
municipi.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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1. Aprovar el Conveni entre aquest Ajuntament de Molló i la Fundació Bancària “la
Caixa” per a dur a terme el patrocini per part d’aquesta última entitat de l’edició
d’enguany de la Tria de Mulats d’Espinavell.
2. Comunicar aquest acord a la Fundació Bancària “la Caixa”.
La proposta s’aprova per unanimitat.

11. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
Es proposa al Ple:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
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Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de
Barcelona, a través del correu electrònic cal@cal.cat.
La proposta s’aprova per unanimitat.

12.

ASSUMPTES URGENTS.

12.1. Aprovació de la reducció del percentatge de dedicació parcial de
l’Alcaldia i declaració de compatibilitat amb l’exercici de professor de la
Universitat de Barcelona
Vist que actualment l’alcalde, Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart, té aprovada la dedicació
parcial del 75% a les tasques d’Alcaldia;
Vist que ha sol·licitat la reducció al 40% de dedicació a l’Alcaldia, que considera
suficient per atendre les necessitats del càrrec en els propers mesos;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la dedicació del 40% de l’Alcaldia amb les retribucions proporcionals
previstes a la subvenció de càrrecs electes per import de 4.959,50 € anuals, que es
faran efectives repartides en dotze mesos. Aquest acord tindrà efectes des de l’1
d’octubre de 2015.
2. Declarar la compatibilitat d’aquest exercici parcial amb les tasques de professor de
la Universitat de Barcelona.
3. Comunicar aquest acord a la Universitat de Barcelona i a l’interessat per a la seva
deguda constància.
4. Comunicar aquest acord a Intervenció i al Servei de Recursos Humans del Consell
Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
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
Firmado digitalmente por CPISR-1 C
L’alcalde,
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