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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE JULIOL DE 

2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000005  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 23 de juliol de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:17 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: 

Albert Ibáñez González, Regidor 

 

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 la següent acta:  

 

ACTA NÚM. 4/2021, de 28 de maig de 2021, sessió ordinària.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2021DECR000220 al 2021DECR000331. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n trimestre 

de 2021. 

 

 

Text: 

 

Es dona compte de l’informe emès per la interventora en data 19 de juliol de 2021: 

 

 

“INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT 2T 2021 (ARTICLE 4.3L 15/2010) 

 

Expedient núm.: X2021000471 

 

 

Cristina Reig Franch, secretària interventora de l’Ajuntament de Molló, en l’exercic i 

de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 

pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer.  Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la 

Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 

incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en 

el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als 

òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 

entitats locals [...]» 

 

Segon.  L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la 

Llei de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos 

els pagaments per entitats asseguradores. 
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c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’ establert en la seva legislació especial.  

 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, 

i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 

termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització 

pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableix en mesures de la lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. [...].Sense perjudici del que estableixen 

l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243,l’Adm inistració ha 

d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 

prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 

prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament  

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a 

data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document  

justificatiu al registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de 

pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència l’informe. 

 

Cinquè.  D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació1, és detalla la informació següent corresponent al segon 

trimestre de l’exercici 2021: 

 

1) Pagaments realitzats en el trimestre: 
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2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 
 

 

 

3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 
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Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l'informe 

d'execució trimestral corresponent al 2n trimestre de 2021. 

 

 

Text: 

 

D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 

el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com 

la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 

l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà 

en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques 

faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 

16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació  previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització 

del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i 

Funció Pública. 

 

Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació 

sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, 
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corresponent a l’execució del segon trimestre del pressupost de 2021, el contingut 

del qual consta a l’expedient.  

 

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma 

AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera 

amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 20 de juliol de 2021.  

 

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

5.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de 

pagament (PMP) del 2n trimestre de 2021. 

 

Text: 

 

Es fa saber que en data 19 de juliol de 2021 es va trametre al MINHAP la informac ió 

del PMP del 2on trimestre de 2021 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: 

 

 

Entida

d 

Ratio 

Operacione

s 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizado

s 

(euros) 

Ratio 

Operacione

s 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendiente

s 

(euros) 

PMP 

(días

) 

Observacione

s 

Molló 4,35 81.526,78 15,00 24,20 4,35  

PMP 

Global 
 81.526,78  24,20 4,35  

 

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

6.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 84 a la 

113 de l’any 2021. 
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Títol: Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 84 a la 

113 de l’any 2021. 

 

Text: 

 

Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 84 a la 113, 

corresponents a l’any 2021.  

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

7.0.- Aprovació del compte general de 2020. 

 

Text: 

 

Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic  de 

2020, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació 

vigent.  

  

Vist l’informe emès per la secretaria intervenció sobre l’esmentat Compte, i el 

dictamen a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 28 de maig de 

2021.  

  

Atès que el compte general s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci que 

ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació des del dia 31 de 

maig de 2021 al dia 21 de juny de 2021, ambdós inclosos, així com també al Butllet í 

Oficial de la Província de Girona núm. 109, de 8 de juny de 2021, perquè poguessin 

presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’han presentat, 

segons consta en el certificat de Secretaria intervenció de data 1 de juliol de 2021. 

  

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;  

  

En aplicació de l’article 212.4 del TRLRHL, procedeix sotmetre el compte general al 

Ple, per tal que pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre. De conformitat amb la regla 

49.4 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (aprovada per l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre), l’aprovació del compte general és un acte 

essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control  extern, que no 

requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 

responsabilitat per raó de les mateixes.  

  

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.  
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Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:  

  

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament   Molló  corresponent a l’any 

2020 en la forma en què ha estat presentat i segons el resum següent:   

  

1. Anàlisi patrimonial. Balanç 

El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilit at  

(facilitat en transformar-se en existències de caixa), dels passius segons el grau 

d’exigibilitat, i del patrimoni net. 

En tancar l’exercici dona un actiu de 4.364.257,56  €, un passiu de 4.364.257,56 €. 

El resum és el següent: 

 

 

ACTU 

 

Import PASSIU Import 

Actiu no corrent 4.007.933,88€ Patrimoni net 4.294.936,92€ 

Actiu corrent 356.323,68€ Passiu NO corrent 20.002,74€ 

  Passiu corrent 49.317,90€ 

TOTAL 4.364.257,56€  4.364.257,56€ 

 

 

Cal destacar que dins l’actiu del balanç de situació hi trobem l’immobilitzat i la seva 

amortització acumulada, el càlcul del mateix portat a terme per aquest exercici és el 

següent: 
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Per a la determinació i el càlcul de l’amortització citada anteriorment, l’entitat disposa 

d’un fitxer d’excel que s’adjunta a l’estat de la Memòria i que recull l’immobilitzat  

(béns i drets) per comptes del Pla General de Comptabilitat Pública. 

 

Tanmateix, l’article 17 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el reglament de béns de les entitats locals, disposa que les corporacions locals estan 

obligades a formar inventari jurídic de tots els seus béns i drets. Per tant, en aplicació 

d’aquest precepte legal aquesta corporació  no disposa d’un inventari jurídic detallat 

i valorat de tots els béns i drets que composen el seu immobilitzat comptable. 

 

 

 

 

 

 

2. Anàlisi econòmica. Resultat econòmic patrimonial 

 

En tancar l’exercici dona un estalvi de 134.326,71€. 
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3. L’estat de Fluxos d’Efectiu  

 

Fluxos d’efectiu de les activitats de 

Gestió: 

240.704,60€ 

 

Cobraments 767.787,81€ 

 

Pagaments 527.083,21€ 

 

Fluxos d’efectiu de les activitats 

d’inversió: 

-180.424,85€ 

 

Fluxos efectiu d’activitats  de 

finançament: 

-22.218,82€ 

 

Fluxos d’efectiu pendents de classificar: 1.478,55€ 

 

Cobraments 377.280,02€ 

 

Pagaments 375.801,47€ 

 

INCREMENT/DISMINUCIÓ DE L’EFECTIU 

I ACTIUS LIQUIDS EQUIVAELNETS A 

L’EFECTIU 

39.539,48€ 

 

Efectius i actius líquids inici exercici 251.601,09€ 

 

Efectius i actius final exercici  291.140,57€ 
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Estat de Tresoreria i Acta d’arqueig:  

 

Existències inicials 251.601,09€ i en tancar l’exercici dona una existència final de 

291.140,57€. 

 

4. Estat de canvis en el Patrimoni net 

 

L’estat de canvis en el patrimoni net informa de la variació produïda entre dos 

exercicis comptables en el patrimoni net de l’entitat i dels motius que han provocat 

aquest canvi.  

 
 

Ingressos i despeses reconeguts 
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D’acord amb la norma de reconeixement  i valoració núm. 18 de la ICAL 2013, les 

subvencions rebudes es comptabilitzen com ingressos directament imputats al 

patrimoni net, i s’imputen al resultat de l’exercici sobre una base sistemàtica i 

racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de què 

es tracti, segons la finalitat fixada en la seva concessió. 

 

A continuació s’exposa el càlcul de la imputació a resultats de les subvencions 

rebudes no reintegrables: 
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IMPUTACIÓ A RESULTATS - SUBVENCIONS  Deure Haver 

   8401 75301 

2015     

SUBVENCIÓ CONCEPTE 

IMPORT 

TOTAL 

SUBV. 

IMPORT A 

IMPUTAR 

2020 

IMPUTAT 

EX.ANTERIORS 

DDGI SUBV.PEIS 2014-FONT VELLA 2015 20.176,00 1.008,80 5.044,00 

DDGI 

SUBV.PUOSC VESTIDORS PISCINA 

2015 70.000,00 2.333,33 11.666,65 

DDGI 

SUBV.PEIS 2015 - MUR PASSEIG 

2015 10.745,41 716,96 3.584,80 

DDGI 

SUBV. FONS COOPERACIÓ 2015 -  

senyalització turística 2015 24.789,40 1.652,63 8.263,15 

GENCAT 

CONSELL CATALA ESPORT, 

PAVIMENT PISTA 2015 3.811,50 127,05 635,25 

      5.838,77  

     

2016  

IMPORT 

TOTAL 

SUBV. 

IMPORT A 

IMPUTAR 

2020 

IMPUTAT 

EX.ANTERIORS 

DDGI 

SUBV. ADQ. MAQUINÀRIA NETEJA 

NEU 2016 17.719,56 1.265,68 5.062,72 

   1.265,68  

2017     

SUBVENCIÓ CONCEPTE 

IMPORT 

TOTAL 

SUBV. 

IMPORT A 

IMPUTAR 

2020 

IMPUTAT 

EX.ANTERIORS 

DDGI 

SUBV.TANQUES PERIMETRALS 

P.POLIESPORTIVA I PISCINA I 

ADEQ.ENCESA 

ENLLUM.EXPD.35/2017 8.000,00 266,67 800,00 

DDGI 

SUBV.ADQUISICIÓ FULLA 

LLEVANEUS EXPD.128/2017 6.556,75 468,34 1.405,02 

DDGI 

SUBVENCIÓ FONS COOP. LOCAL - 

APARCAMENT I ZONA DE JOCS 

INFANTILS EXP. 1/2016 25.201,65 1.680,11 5.040,33 

DDGI 

DIPSALUT, SUBVENCIÓ 

INST.SISTEMA CLORACIÓ 

AUTOMÀTIC ZS-MOLLÓ 4.613,30 230,67 692,00 

   CAPITOL IV   2.645,78 7.937,34 

DDGI 

DIPUTACIÓ GIRONA, SUBVENCIÓ 

NOVES TECNOLOGIES 609,83 152,46 457,37 

DDGI 

DIPUTACIÓ GIRONA, 

SUBV.ADQUISICIÓ FULLA 

LLEVANEUS EXPD.128/2017 2.161,46 154,39 463,17 
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DDGI 

DIPUTACIÓ DE GIRONA, SUBVENCIÓ 

INST.PAS CANADENC COLLADA 

FONA I 5 ABEURADORS LINIA 2 

EXPD.33/2017 4.500,00 300,00 900,00 

DDGI 

DIPUTACIÓ GIRONA, SUBV. PLA A 

L'ACCIÓ SUBSTITUCIÓ 19 LÀMPADES 

I REDUCTORS DE FLUX 

.EXPD.74/2016 3.364,75 183,24 549,71 

   CAPITOL VII   790,09 2.370,26 

   3.435,87  

2018     

SUBVENCIÓ CONCEPTE 

IMPORT 

TOTAL 

SUBV. 

IMPORT A 

IMPUTAR 

2020 

IMPUTAT 

EX.ANTERIORS 

DDGI 

SUBVENCIO PLA A L'ACCIO LINIA 3 

MILLORA ENLLUMENAT ESPINAVELL 

FASE 1 2.773,24 138,66 277,32 

POCTEFA SUBVENCIO CAMI DE LA RETIRADA 59.800,00 3.988,66 7.977,32 

DDGI 

SUBVENCIO INVERSIO FASE 2 

APARCAMENT I PARC INFANTIL 

ESPINAVELL EXPX2018000066 36.264,00 2.418,81 4.837,62 

GENCAT 

80 % SUBVENCIO EURODISTRICTE 

""VOLTA COSTABONA"" 

EXPD.312/2017 5.600,00 560,00 1.120,00 

GENCAT 

40% SUBVENCIÓ INVERSIONS 

CAMINS PUBLICS MUNICIPALS 

EXPD.237/2017 19.530,00 1.302,65 2.605,30 

DDGI 

SUBVENCIO CLORDOR DIPOSIT  

AIGUA MOLLÓ EXPD.54/2017 7.212,00 481,04 962,08 

POCTEFA 

SUBVENCIO CAMI DE LA RETIRADA 

EXPD.300/2015 2.251,02 150,14 300,29 

DDGI 

SUBVENCIO ADQUISICIO 5 

CONTENIDORS POTASSA I CADENES 

NEU MINI CARREGADORA 1.972,11 140,81 281,62 

GENCAT 

SUBVENCIO ESPAIS NATURALS 

""VOLTA AL COSTABONA"" 

EXPD.312/2017 6.000,00 600,00 1.200,00 

   9.780,77  

     

2019     

SUBVENCIÓ CONCEPTE 

IMPORT 

TOTAL 

SUBV. 

IMPORT A 

IMPUTAR 

2020 

IMPUTAT 

EX.ANTERIORS 

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO 

CLORACIO AUTOMÀTICA DIPOSIT  

ESPINAVELL 6.693,45 446,23 446,23 
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CCR 

CCR , 50% SUBVENCIO 

DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA 

MUNICIPI 6.749,24 843,66 843,66 

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO 

PROGRA 3 SUPORT MILLORA 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS  8.000,00 571,43 571,43 

GENCAT 

GENCAT- ACA - SUBVENCIO OBRES 

MILLORA ABASTAMENT EN ALTA 

DIPOSIT FAVARS  43.552,16 2.903,48 2.903,48 

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO 

OBRES MILLORA ABASTAMENT EN 

ALTA VEINAT FAVARS 28.500,00 1.900,00 1.900,00 

GENCAT 

GENERALITAT, SUBVENCIÓ 

DINAMITZ TERRITORIAL 2018-19 30.536,91 2.181,21 2.181,21 

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO 

NEVADES INVERSIO 1.449,64 103,55 103,55 

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA,  SUBVENCIO 

FONS 2019 NOVES TECNOLOGIES. 665,12 166,28 166,28 

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO 

FONS 2019 MILLORA VIES 

PUBLIQUES MUNICIPALS 39.689,90 2.645,99 2.645,99 

   11.761,82  

     

     

2020     

SUBVENCIÓ CONCEPTE 

IMPORT 

TOTAL 

SUBV. 

IMPORT A 

IMPUTAR 

2020  

CCR 

CCR, 50% SUBVENCIO 

DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA 

MUNICIPI 6.749,23 843,65  

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO 

FONS COOPERACIO LOCAL CANVI 

SISTEMA CLORACIO PISCINA I 

MILLORA CAMINS RURALS 39.689,90 2.645,99  

DDGI 

DIPSALUT, SUBVENCIO CLORACIO 

AUTOMATICA DIPOSIT FAVARS 6.041,79 402,79  

DDGI 

DIPUTACIO GIRONA SUBVENCIO 

NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA 

SITUACIO DE COVID 19 2020 1.250,00 312,50  

   4.204,93  
 

 

5. Anàlisi de la gestió pressupostària 

5.1 Liquidació del pressupost de despeses 

 

5.1.1Resum 
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Descripció Import

Crèdits inicials 593.032,73

Modificacions de despeses 265.125,57

Crèdits definitius 858.158,30

Despeses autoritzades 731.598,64

Despeses compromeses 707.351,79

Obligacions reconegudes 629.613,31

Operacions de corrent 453.353,78

Inversions reals 0,00

Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 0,00

Actius financers 0,00

Passius financers 0,00

Operacions financeres 0,00

Pagaments ordenats 616.805,35

Pagaments realitzats 616.805,35

Reintegrament de pagaments 2.061,35

Pagaments líquids 614.744,00

Obligacions pendents de pagament 12.807,96

Pagaments ordenats pendents pagar 0,00  
 

 

 

 

5.1.2 Detall d’execució per capítols 

 

Capíto l
Crèdits 

inicials

M odificacions 

de crèdit

Crèdits to tals 

consignats

Despeses 

autoritzades

Despeses 

compromeses

Obligacions 

reconegudes

Pagaments 

ordenats

Reintegrament 

de pagaments

Pagaments 

líquids

Obligacions 

pendents de 

pagament

Pagaments 

ordenats 

pendents de 

pagar

1 134.609,00 2.300,00 136.909,00 134.786,89 134.786,89 134.786,89 134.786,89 0,00 134.786,89 0,00 0,00

2 297.283,73 54.374,84 351.658,57 276.058,57 276.058,57 244.897,60 241.631,42 2.061,35 241.631,42 3.266,18 0,00

3 900,00 500,00 1.400,00 928,33 928,33 928,33 928,33 0,00 928,33 0,00 0,00

4 80.240,00 3.700,00 83.940,00 74.140,96 73.890,96 72.740,96 71.689,63 0,00 71.689,63 1.051,33 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 57.500,00 204.250,73 261.750,73 223.465,07 199.468,22 154.040,71 145.550,26 0,00 145.550,26 8.490,45 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 22.500,00 0,00 22.500,00 22.218,82 22.218,82 22.218,82 22.218,82 0,00 22.218,82 0,00 0,00

T o tal 593.032,73 265.125,57 858.158,30 731.598,64 707.351,79 629.613,31 616.805,35 2.061,35 616.805,35 12.807,96 0,00  
 

 

 

5.2 Liquidació del pressupost d’ingressos 

 

5.2.1 Resum 
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Descripció Import

Previsions inicials 593.032,73

Modificacions d’ingressos 265.125,57

Previsions definitives 858.158,30

Drets reconeguts totals 690.127,02

Drets anul·lats 36.295,59

Drets cancel.lats 1.002,45

Drets reconeguts nets 652.828,98

Operacions de corrent 585.573,20

Alienació d'inversions reals 0,00

Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 0,00

Actius financers 0,00

Passius financers 0,00

Operacions financeres 0,00

Drets recaptats 656.008,83

Devolució d’ingressos 36.295,59

Recaptació líquida 619.713,24

Drets pendents de cobrament 33.115,74  
 

 

5.2.2 Detall d’execució per capítols 

 

Capíto l
Previsions 

inicials

Total 

modificacions

Previsions 

totals

Drets 

reconeguts 

totals

Drets anul·lats
Drets 

cancel·lats

Drets 

reconeguts 

nets

Drets 

recaptats

Devolució 

d'ingressos

Recaptació 

líquida

Drets 

pendents de 

cobrament

1 253.216,87 0,00 253.216,87 287.849,49 12.790,15 600,11 274.459,23 266.120,45 12.790,15 253.330,30 21.128,93

2 16.000,00 0,00 16.000,00 27.328,24 62,54 0,00 27.265,70 26.860,17 62,54 26.797,63 468,07

3 156.400,00 3.507,82 159.907,82 156.534,66 1.627,79 402,34 154.504,53 150.622,81 1.627,79 148.995,02 5.509,51

4 121.369,10 6.426,90 127.796,00 131.428,57 6.461,83 0,00 124.966,74 126.669,34 6.461,83 120.207,51 4.759,23

5 6.000,00 0,00 6.000,00 4.377,00 0,00 0,00 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 40.046,76 37.750,73 77.797,49 82.609,06 15.353,28 0,00 67.255,78 81.359,06 15.353,28 66.005,78 1.250,00

8 0,00 217.440,12 217.440,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T o tal 593.032,73 265.125,57 858.158,30 690.127,02 36.295,59 1.002,45 652.828,98 656.008,83 36.295,59 619.713,24 33.115,74  
 

 

6 Magnituds pressupostàries 

 

6.1 Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
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Drets pendents de cobrament a 31 de desembre Import

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 33.115,74

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 49.441,05

Total (a+b) 82.556,79

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre Import

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 12.807,96

d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00

Total (c+d) 12.807,96  
 

 

 

6.2 Resultat pressupostari de l’exercici 

 

Capítol Descripció Import Capítol Descripció Import

1 IMPOSTOS DIRECTES 274.459,23 1 DESPESES PERSONAL 134.786,89

2 IMPOSTOS INDIRECTES 27.265,70 2 DESPESES CORRENTS 244.897,60

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 154.504,53 3 DESPESES FINANCERES 928,33

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 124.966,74 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 72.740,96

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.377,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00

+ a)  INGRESSOS CORRENTS 585.573,20 - a) DESPESES CORRENTS 453.353,78 

6 ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00 6 INVERSIONS REALS 154.040,71

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 67.255,78 7 TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00

+ b) INGRESSOS CAPITAL 67.255,78 - b) DESPESES CAPITAL 154.040,71 

+
TOTAL INGRESSOS NO 

FINANCERS (a+b)
652.828,98 -

1) TOTAL DESPESES NO 

FINANCERS (a+b)
607.394,49

8 c) ACTIUS FINANCERS 0,00 8 c) ACTIUS FINANCERS 0,00

9 d) PASSIUS FINANCERS 0,00 9 d) PASSIUS FINANCERS 22.218,82

+
TOTAL INGRESSOS FINANCERS 

(c+d)
0,00 -

2) TOTAL DESPESES 

FINANCERES (c+d)
22.218,82

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) 23.215,67        

AJUSTOS:

(+) 3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 67.872,27        

(+) 4.Desviacions de finançament negatives de l'exercici -                  

(-) 5.Desviacions de finançament positives de l'exercici 6.749,23          

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 61.123,04        

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 84.338,71        
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6.3 Romanents de crèdit 

 

 

TOTAL DE ROMANENTS DE CRÈDIT 228.544,99

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 73.242,82

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 

(Projectes amb finançament afectat)
0,00

FIBRA ÒPTICA 0,00

MILLORA CLORACIÓ AIGUA FAVARS 0,00

REORDENACIÓ DE COLL D'ARES 0,00

MILLORA I CONDICIONAMENT CAMINS RURALS 0,00

ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC 0,00

0 0,00

0 0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 155.302,17

a. Crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat 

autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.

15.000,00

b. Despeses compromeses 32.310,97

c. Operacions de capital 107.991,20

d. Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de 

drets afectats

Romanents de crèdits a incorporar a l'exercici 2021: 98.960,33  
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6.4 Romanent de tresoreria 

 

Descripció Import

1. FONS LÍQUIDS 289.790,57

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 97.528,34

(+) del Pressupost corrent 33.115,74

(+) de Pressupostos tancats 49.441,05

(+) d´Operacions no pressupostàries 14.971,55

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 39.011,46

(+) del Pressupost corrent 12.807,96

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d´Operacions no pressupostàries 26.203,50

4. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ 0,00

(-) cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 0,00

(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) 348.307,45

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 32.345,23

Criteri aplicat: Art. 193 LHL

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS (I - II - III)
315.962,22

 
 

7 Estabilitat pressupostària  

 

Respecte a l’estabilitat pressupostària (d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera), ens remetem a l’informe 

que elabora aquesta secretaria intervenció, d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit del deute d’aquesta 

corporació corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.  
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Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic  de 2020 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, en els formats establerts en l’Acord del 

Ple de la Sindicatura del 13 de març de 2020 (DOGC 8099, del 30.3.2020) per a la 

tramesa del Compte general.   

 

  

Tercer. Trametre l’expedient al Ministeri d’Hisenda abans del 31 d’octubre, de 

conformitat amb l’article 15.5. de l’Ordre HAP/2105/2015, d’1 d’octubre, per la qual 

es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  

  

  

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

8.0.- Aprovació de regularització de saldos de conceptes no pressupostaris 

d’exercicis tancats. 

 

Text: 

 

Fets 

 

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària 

d’aquest ajuntament, cal establir si els drets i les obligacions reconegudes procedents 

d’exercicis tancats que resten pendents de cobrament i pagament són efectivament 

exigibles actualment. Així com també cal determinar si els saldos dels conceptes no 

pressupostaris són correctes. 

 

La Secretaria intervenció de la corporació ha emès un informe de funció comptable 

al respecte, i ha proposat a l’alcaldia l’inici de l’expedient per la regularització de 

saldos de conceptes no pressupostaris d’exercicis tancats.  

 

Per Decret de l’Alcaldia s’han proposat les modificacions de saldos que es presenten 

en la present proposta d’acord. 

 

Fonaments de dret 

 

 

 L’article 11 de la Llei 47/2003, de 17 de desembre, General pressupostària.  

 Els articles 59 i 66 a 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

 L’article 32 del Reglament General de Recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 

29 de juliol. 
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 L'article 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local. 

 L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar la regularització de conceptes no pressupostaris d’exercicis tancats, 

d’acord amb el detall següent: 

 

 

 
Conceptes no pressupostaris 

 

N. OPERACIÓ 
CONCEPTE 

NP 
SALDO 

COMPTABLE TERCER DESCRIPCIÓ SALDO CORRECTE 
SALDO A 

ANUL·LAR MOTIU 

320211000004 10900 0,04 € VARIS 

ALTRES DEUTORS 
NO 
PRESSUPOSTARIS 0,00 € 0,04 € ERROR MATERIAL 

320211000007 10901 237,22 € VARIS 

ALTRES DEUTORS 
NO 
PRESSUPOSTARIS 0,00 € 237,22 € 

 
 
ERROR MATERIAL  
Detall: 170,60 € (BBVA, 
liq.interessos i comissions) + 
66,52 € (BNP renting 
fotocopiadora) 

320211000008 20500 0,05 € VARIS 

ALTRES CREDITORS 
NO 
PRESSUPOSTARIS 0,00 € 0,05 € 

 
 
 
 
ERROR MATERIAL 

    TOTAL A REGULARITZAR: 237,31 €  
 

 

 

 

 

Segon. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el 

present acord. 

 

Tercer. Comunicar a Secretaria intervenció aquest acord, per a la seva constància.  
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Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

9.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 8/2021, en la 

modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

tresoreria. 

 

Text: 

 

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per 

a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la corporació, segons queda 

justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de 

romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de 
la liquidació de l’exercici anterior. 

Atès que en data 20 de juliol de 2021 es va emetre un informe favorable de control 

permanent no planificable per part de la Intervenció municipal, sobre la proposta 
d’Alcaldia de modificació de pressupost. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 

l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local,  

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2021 en la 

modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i, d’acord amb el següent 
detall: 

Altes en Aplicacions de Despeses: 

 

ANY 
APLICACIO 

PRESSUP. 
DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2021 1.330.61906 
Pressupostos 

Participatius 
Suplement de crèdit 4.000 € 

2021 1.920.21201 

Conservació i 

manteniment edificis 

públics 

Suplement de crèdit 4.500 € 

2021 1.324.22794 Casal d’estiu Suplement de crèdit 1.500 € 

        10.000 € 

 

 

Alta en Concepte d’Ingressos:  

 

ANY 

APLICACIÓ 

PRESSUP. DESCRIPCIÓ IMPORT 
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2021 1.87000 

Romanent líquid de tresoreria per despeses 

generals 10.000 € 

 

 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 

interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient  

es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 

resoldre-les. 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

10.0.- Aprovació dels festius locals a Molló i Espinavell pel 2022 

 

Text: 

 

 

L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes 

laborals, dues tindran caràcter local.  

 

Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller/a de Treball a proposta 

dels municipis respectius.  

 

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de 

la jornada de treball, jornades especials i descansos, e l Ple és l’òrgan competent per 

adoptar aquest acord.  

 

Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap 

dels festius que s’indiquen com a festius nacionals a Catalunya.  

 

Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon 

diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa 

Major de Santa Cecília (22 de novembre).  

 

Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de Sant 

Eduard (13 d’octubre).  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

  

Primer.- Escollir els dies 11 de juliol i 21 de novembre de 2022 com a festes locals 

pel nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre de 2022 pel nucli d’Espinavell.  

 

Segon.- Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Treball de la 

Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 
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Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

11.0.- Aprovació, si escau, del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Molló a 

la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. 

 

Atès que al municipi de Molló hi ha un parell de rutes relacionades amb la Memòria 

Democràtica, i més concretament amb la retirada de 1939, i que aquestes són: 

 

a) Camí de la Retirada: de Molló a Prats de Molló per Coll d’Ares. 

b) Camí de l’Exili: de Molló i Espinavell a La Presta per Coll Pregon.  

 

Atès que aquests camins rememoren els episodis de la Guerra Civil (1936-39) i la 

Retirada, que a Molló foren molt destacats a partir de la caiguda de Barcelona, el 26 

de gener de 1939, amb centenars de milers de persones que fugien de les tropes 

franquistes en direcció a la frontera francesa.  

 

Atès que entre finals de gener i principis de febrer de 1939 van passar per la vall de 

Camprodon unes 100.000 persones i que la gran majoria ho va fer per la mateixa 

carretera que hi ha ara, que uneix les poblacions de Molló i Prats de Molló pel coll 

d’Ares, també n’hi va haver que van travessar  per senders de muntanya per arribar 

a les primeres poblacions del Vallespir. Una gran part de les persones que van fer 

servir aquests corriols van ser els militars, que abans de passar a França van voler 

controlar algun del passos per frenar l’avanç dels nacionals.  

 

Atès que el terme de Molló té tres vies principals d’escapament per travessar la 

frontera: la carretera del coll d’Ares (que ja estava operativa l’any 1939, però que no 

acabava d’arribar al punt fronterer), l’antic camí que anava de Camprodon fins al coll 

d’Ares passant per la Casilla del carrabiners i el camí d’Espinavell al coll Pregon.  

 

Vista la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Molló i Memorial Democràtic del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que consta a l’expedient.  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

Primer.- Sol·licitar l’adhesió dels elements Camí de la Retirada de Molló a Prats de 

Molló per Coll d’Ares i del Camí de l’Exili de Molló i Espinavell a La Presta per Coll 

Pregon a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.  

 

Segon.- Aprovar la signatura del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Molló a la 

Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya de Memorial Democràtic del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  

 

Tercer.- Facultar a l’alcalde Josep Coma i Guitart per a signar els documents 

necessaris per fer efectiu aquest acord.  
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Quart.- Comunicar aquest acord al Memorial Democràtic del Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

12.0.- Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència tècnica 

d’enginyer municipal. 

 

Text: 

 

Antecedents de fet: 

 

1. En data 13 de març de 2020, l’Ajuntament de Molló va sol·licitar la prestació del 

servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyer municipal al Consell Comarcal del 

Ripollès. 

 

El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei d’assistència tècnica als municipis de 

la comarca, en virtut de les previsions de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003, 

de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització comarcal 

de Catalunya. 

 

El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 16 de març de 2021 va aprovar  

inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per  

la prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i altres ens 

públics de la comarca del   Ripollès.   Aquesta   modificació   ha   esdevingut    

definitiva,   en   no   haver-se   presentat reclamacions durant el període d’exposició 

pública. El text refós de l’ordenança aprovada ha estat publicat al Butlletí oficial de 

la província de Girona núm. 91 de data 13 de maig de 2021. 

 

Les funcions a desenvolupar per part del personal del Consell Comarcal del Ripollès 

seran les pròpies d’enginyer municipal i seran exercides ordinàriament, pel senyor 

Xavier Masdeu Nou, funcionari del Consell Comarcal, o la persona que el substitueixi.  

 

Aquest servei d’assistència tècnica es prestarà un dia cada quinze dies, concretament 

els dimarts, de 8 h a 12 h (4 hores/quinzena). 

 

2. L’objecte d’aquest conveni és prestar l’assistència tècnica en les funcions pròpies 

d’enginyer municipal per part del Consell Comarcal del Ripollès al municipi de Molló.  

 

3.  Consta a  l’expedient  l’esborrany  de conveni  ent re  el  Consell  Comarcal   del  

Ripollès  i l’Ajuntament   de   Molló   per   a   la   prestació   del   servei   d’assistència   

tècnica d’enginyer municipal. 
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4.  Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia limitada emès per la 

intervenció de data 20 de juliol de 2021. 

 

Fonaments de Dret: 

 

I. Aquest conveni s’emmarca en la competència atorgada legalment als consells 

comarcals a l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, en matèria 

de cooperació als municipis, consistent concretament en la prestació d’assistència 

tècnica. 

 

II.  El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 16 de març de 2021 va 

aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la 

taxa per la prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i 

altres ens públics de la comarca del   Ripollès.   Aquesta   modificació   ha   esdevingut    

definitiva,   en   no   haver-se   presentat reclamacions durant el període d’exposició 

pública. El text refós de l’ordenança aprovada ha estat publicat al Butlletí oficial de 

la província de Girona núm. 91 de data 13 de maig de 2021. 

 

III. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (Llei 40/2015), regulen els convenis, establint el contingut mínim dels 

mateixos (article 49) i els tràmits preceptius per la seva subscripció i efectes (article 

50).  

 

L’esborrany de conveni obrant a l’expedient conté els subjectes que el subscriuen i 

la capacitat jurídica de cadascuna de les parts; la competència en la que es 

fonamenta l’actuació, l’objecte del  conveni  i  les  obligacions  de  les parts; les  

conseqüències  en  cas  d’incompliment;  els mecanismes de seguiment, vigilància i 

control; la vigència; les formes d’extinció; la naturalesa jurídica del conveni i règim 

aplicable. 

 

De conformitat amb l’article 48.8 de la Llei 40/2015, els convenis es perfeccionen 

amb la prestació del consentiment de les parts. 

 

IV.  L’article 110.3 de la Llei 26/2010, el 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment  

de les administracions   públiques   de   Catalunya,  estableix   que   els   convenis   

i   protocols   s’han   de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 

web del Registre de convenis de col·laboració   i   cooperació   de   la   Generalitat ,   

que   és   accessible   des   del   Portal   de   la Transparència. 

 

V. El Ple municipal és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquest conveni. 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció 

dels següents acords: 

 

Primer.  Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès per a 

la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal, el qual és del 

contingut literal següent: 
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“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ENGINYER MUNICIPAL  

 

 

REUNITS 

 

D’una part, el senyor JOSEP COMA i GUITART, alcalde president de l’Ajuntament de 

Molló, expressament autoritzat per aquest acte en virtut d’acord adoptat per la Junta 

de Govern Local en sessió de data [...], assistit per la secretària de la corporació, 

senyora Cristina Reig i Franch, i d’altra, 

 

El senyor JOAQUIM COLOMER i CULLELL, president del Consell Comarcal del Ripollès, 

actuant en nom i representació de l’ens comarcal, degudament facultat per aquest 

acte per acord adoptat pel Consell de Govern en sessió celebrada en 26 de maig de 

2021, assistit per la secretària de la corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní.  

 

 

MANIFESTEN 

 

1. En data 13 de març de 2020 (RE 1117), l’Ajuntament de Molló va sol·licitar la 

prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyer municipal.  

 

2. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei d’assistència tècnica als municipis 

de la comarca, en virtut de les previsions de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització 

comarcal de Catalunya. 

 

El Consell Comarcal té actualment a la plantilla una plaça en règim funcionarial 

d’enginyer que es troba ocupada pel senyor Xavier Masdeu Nou.  

 

3. El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 16 de març de 2021 va 

aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la 

taxa per la prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i 

altres ens públics de la comarca del Ripollès. Aquesta modificació ha esdevingut 

definitiva, en no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició 

pública. El text refós de l’ordenança aprovada ha estat publicat al Butlletí oficial de 

la província de Girona núm. 91 de data 13 de maig de 2021. 

 

 

En conseqüència, CONVENEN: 

 

Primer. Objecte. 

 

El Consell Comarcal del Ripollès prestarà a l’Ajuntament de Molló les funcions pròpies 

d’enginyer municipal.  

 

Segon. Competència 

 

Aquest conveni s’emmarca en la competència atorgada legalment als consells 

comarcals a l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, en matèria 

de cooperació als municipis, consistent concretament en  la prestació d’assistència 

tècnica.  

 

Tercer. Obligacions del Consell Comarcal 

 

Les funcions a desenvolupar per part del personal del Consell Comarcal del Ripollès 

seran les pròpies d’enginyer municipal i seran exercides ordinàriament, pel senyor 

Xavier Masdeu Nou,  funcionari del Consell Comarcal, o la persona que el substitueixi.  

 

Aquest servei d’assistència tècnica es prestarà un dia cada quinze dies, concretament 

els dimarts, de 8 h a 12 h (4 hores/quinzena).  

 

El Consell Comarcal elaborarà, anualment, en el darrer trimestre de l’any, un 

calendari dels serveis a prestar per l’enginyer municipal l’any següent. Aquest  

calendari es trametrà per EACAT abans del dia 1 de gener de l’any en que estigui en 

vigor. En el cas que el dia que correspongui efectuar els serveis sigui festiu, el 

calendari determinarà quin altre dia de la setmana s’efectuarà el servei. 

 

Atès que el calendari per l’any següent s’elabora en el darrer trimestre de l’any 

anterior, aquest calendari establirà la periodicitat sol·licitada per l’Ajuntament  

(4h/quinzena) durant tot l’any, si bé en els períodes de vacances i/o assumptes propis 

del tècnic designat no es prestarà el servei. El mateix tècnic designat comunicarà a 

l’Ajuntament, amb antelació suficient, els períodes de vacances i/o assumptes propis.  

 

Dins de les funcions d’enginyer municipal es prioritzaran la redacció d’informes 

tècnics, memòries valorades, certificats urbanístics, inspeccions i atenció ciutadana 

en la matèria objecte de la seva prestació professional, així com totes aquelles altres 

tasques que siguin  necessàries i que es puguin realitzar dins de la dedicació horària 

establerta en aquest conveni. 

 

Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Molló 

 

4.1. L’Ajuntament de Molló abonarà al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat de 

3.640 €/any en contraprestació al servei d’enginyer municipal, de conformitat amb 

l’article quart de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per la prestació 

dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i altres ens públics de la 

comarca del Ripollès.  

 

El Consell Comarcal cobrarà el cost d’aquest serveis a l’Ajuntament de Molló amb 

caràcter mensual, mitjançant rebut domiciliat. 

 

En el cas que el Consell Comarcal aprovi una nova ordenança o modifiqui l’ordenança 

fiscal número 6 anteriorment citada, s’aplicaran les quotes tributàries que en cada 

moment resultin vigents. La meritació i pagament de les mateixes també se 

subjectarà a l’ordenança que estigui vigent en cada moment. 

 

El Consell Comarcal podrà compensar els deutes generats per aquesta taxa amb 

crèdits a favor del municipi afectat. 
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4.2. La redacció de projectes d’obres i/o d’instal·lacions, així com la redacció 

d’instruments de planejament general, derivat i d’instruments de gestió urbanística 

per part dels tècnics del Consell Comarcal queda exclosa de la quota anual prevista 

en aquesta clàusula. En cas que l’Ajuntament requereixi la prestació d’aquest serveis, 

haurà de presentar la corresponent sol·licitud expressa al Consell Comarcal i es 

facturarà a part, amb el que resulti de l’aplicació de les taxes i preus públics vigents 

en el moment de la sol·licitud.  

 

4.3. L’Ajuntament assumirà així mateix el cost de l’assegurança de responsabilitat  

civil específica per la direcció facultativa de les obres municipals. 

 

4.4. En cas que se sol·licités i autoritzés l’ampliació de la dedicació horària de 

l’enginyer, resultarà d’aplicació la taxa prevista en l’ordenança fiscal que estigui 

vigent en cada moment. 

 

Cinquè. Seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 

 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal i la Secretaria de l’Ajuntament  

de Molló efectuaran el seguiment del compliment del conveni i el control de la seva 

correcta execució. 

 

En aquest marc de seguiment i control mantindran reunions periòdiques per detectar 

i corregir possibles incidències. 

 

Sisè. Vigència del conveni 

 

Aquest conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura. La vigència 

màxima d’aquest conveni és de 4 anys. Passat aquest termini es podrà prorrogar fins 

a un màxim de 4 anys més, si s’adopta un acord exprés a l’efecte.  

 

Setè. Modificació del conveni 

 

Qualsevol modificació de l’horari o el calendari pactat requerirà la sol·licitud prèvia 

per part de l’Ajuntament de Molló, i l’autorització del Consell Comarcal. De 

conformitat amb l’ordenança fiscal vigent, es podrà denegar la sol·licitud en els 

supòsits següents: 

 

- Quan tècnicament no es pugui portar a terme. 

- Quan no es presti el servei sol·licitat. 

- Quan no es disposi dels recursos suficients per portar-la a terme. 

 

En qualsevol cas, qualsevol modificació del contingut del conveni requerirà l’acord 

unànime de les parts. 

 

Vuitè. Causes de resolució, conseqüències en cas d’incompliment i efectes del conveni 

 

Aquest conveni s’extingirà pel transcurs del termini de vigència previst sense que se 

n’hagi acordat la pròrroga.  
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El conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran de forma anticipada al 

termini de finalització de la seva vigència: 

 

- Per mutu acord de les parts. 

- Per decisió d’alguna de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra, com 

a mínim amb un mes d’anticipació. 

- Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun 

dels signants a requeriment de qualsevol de les parts, d’acord amb el 

procediment establert a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic. 

- Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni. 

- Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en 

altres Lleis. 

 

La signatura del present conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en 

relació amb la mateixa matèria, hagin signat les parts amb anterioritat. 

 

Novè. Protecció de dades 

 

Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les 

dades personals aportades, de la persona física que actua per si mateixa o, si escau, 

com a representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, 

en qualitat de Responsable del tractament.  

 

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització 

i execució del present conveni. 

 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat 

per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels 

períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

 

Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de 

l'Administració pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos 

legalment. 

 

Les dades podran ser publicades, si escau, en els t aulers, físics o electrònics, 

disposats a la pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els 

diaris o butlletins oficials i, en els registres oportuns, en particular, en el registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

 

De conformitat amb el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals els titulars de les dades personals podran exerc itar els drets 

d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició, mitjançant 

un escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu 

equivalent, a presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. 

En cas d'estimar una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una 

reclamació, en primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades corresponent 
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(en el cas del Consell Comarcal del Ripollès, dpd@ripolles.cat) i, si escau, davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/  

Desè. Règim jurídic 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent -se les parts als òrgans de 

l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia  sobre la seva 

aplicació.” 

 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Encomanar la publicació d’aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat  

de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Quart. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, 

perquè en tingui constància. 

 

Cinquè. Facultar l’Alcalde per subscriure el conveni i tots aquells documents que es 

derivin d’aquest acord. 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

13.0.- Proposta de nomenament del jutge de pau substitut del municipi de 

Molló. 

 

Text: 

 

Vist l’ofici rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Registre d’entrada 

número E2021000814, de 10 de maig de 2021) en què es demanava que s’iniciessin 

els tràmits necessaris per a l’elecció i proposta de nomenament de jutge/essa de pau 

substitut, per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual va ser 

nomenat l’actual. 

 

Vist l’expedient administratiu i els tràmits realitzats per a l’elecció i proposta de 

nomenament de jutge/essa de pau substitut de Molló (Exp.X2021000367). 

 

Atès que l’edicte de la convocatòria per a l’elecció de jutge/essa de pau substitut es 

va publicar al BOP número 95, de 19 de maig de 2021, i es va exposar al tauler 

d’edictes electrònic de l’Ajuntament del dia 11/05/2021 al dia 12/07/2021 ambdós 

inclosos, durant un termini d’un mes natural, perquè els interessats a ocupar aquesta 
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plaça vacant poguessin presentar sol·licitud i currículum per a participar en aquest 

procediment d’elecció. 

Atès que ha finalitzat el període d'exposició pública de l'anunci en tots els mitjans de 

comunicació publicats, i que durant aquest s'ha presentat la sol·licitud següent: 

- Lluís Pairó Carola 

Que a la sol·licitud presentada hi ha adjunt una declaració jurada, el currículum vitae 

del candidat així com fotocòpia del DNI. 

Comprovat que el candidat indicat reuneix totes i cadascuna de les condicions 

exigides per l'art. 1.2 del Reglament esmentat (ser espanyol, major d’edat i no estar 

incurs en cap de les causes d’incompatibilitat que estableix l’article 303 de la LOPJ 

en relació a no estar impedit físicament o psíquicament per la funció judicial, no ser 

condemnat per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació, no ser 

processat o inculpat per delicte dolós en tant no sigui absolt o es dicti interlocutòria 

de sobreseïment, i estar en ple exercici dels seus drets), valorant -se molt  

positivament la tasca realitzada pel Jutge de Pau substitut el senyor Lluís Pairó 
Carola, en l'exercici de llur càrrec actual d'ençà el seu primer nomenament. 

Atès que el procediment per al nomenament dels jutges de pau titulars i suplents 

està previst en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 

Poder Judicial, i en el Reglament 3/1995, de 7 de juny, i que c orrespon al Plenari 

municipal escollir les persones que han d’ésser nomenades per la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Atès que el Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres és 

l'òrgan competent per a l'elecció del jutge de pau titular i substitut, en virtut del que 
disposa l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 

Per tot això proposo al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del 
Sr. Lluís Pairó Carola en el càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi de Molló.  

Segon. Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

a Barcelona, Secretaria del Govern de Jutges de Pau, així com al Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció Únic de Ripoll, a fi que procedeixin als tràmits pertinents.  

Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada. 

 

 

Aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres, 6 vots a favor (Josep 

Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena Llongarriu Guillamet, Carme Serra 

Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Carles Garriga Gardella) 
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14.0.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll i del Consell Comarcal del Ripollès en 

relació a una sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis disseminats atesa la seva 

singularitat. 

 

 

Text: 

 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès, en relació a una moció de 

l’Ajuntament de Ripoll, que segueix a continuació: 

 

“Moció de sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis disseminats atesa la seva 

singularitat 

 

Motivació 

 

Ripoll és una població amb uns 74 km2 d’extensió. Dins el seu terme municipal 

extens es troben diferents nuclis disseminats que continuen poblats amb el 

pas de les dècades. En efecte, consten com a nuclis disseminats : els Brucs, 

la Colònia Santa Maria, Colònia Noguera, Colònia Sorribes, Llaés, Ordina, 

Rama, el Remei, Rocafiguera, Sant Antoni, sant Bartomeu, Sant Bernabé les 

Tenes i Sant Roc.  

 

El conjunt de població, segons dades de la plataforma Municat de la 

Generalitat de Catalunya, que viuen en aquests disseminats és de 334 

persones, o sigui, aproximadament un tres per cent de la població de Ripoll.  

 

L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local i l’article 66 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 regulen els serveis mínims que ha de 

prestar un municipi com el de Ripoll, i que en concret són els següents: 

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 

domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, 

pavimentació de les vies públiques, tractament de residus, biblioteca pública, 

mercat i parc públic. 

 

El fet de garantir diferents serveis necessaris i imprescindibles per tal de poder 

donar el servei públic adequat a la gent que viu als nuclis esmentats, implica 

que es disparin les despeses municipals, que òbviament no hi serien si la 

població fos concentrada, però en els municipis com Ripoll i comarca no és el 

fet més comú, doncs precisament el valor dels espais és un element que 

necessàriament s’ha de preservar, més tenint en compte l’època que estem 

vivint que ja no només és un valor sinó una necessitat, i és per aquests motius 

que el factor de desplegament pel territori s’hauria de tenir en compte en el 

moment en que s’atorguen subvencions o ajudes, doncs d’alguna forma si es 

té en compte s’està potenciant la preservació del territori, i no castigant la 

població que viu en aquests nuclis, i que es veuen afectats dia rere dia per la 

manca d’inversió, doncs els recursos econòmics d’un ajuntament no són 

suficients per pal·liar el desequilibri existent. 
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Més enllà de les possibles subvencions, ajudes i inversions que es facin des 

de l’administració local, autonòmica i/o estatal, es considera del tot necessari 

que en el moment en que es dissenyen determinades polítiques des de les 

administracions es tingui en compte els nuclis disseminats, i per tant la realitat 

territorial del nostre país, doncs no pot ser que en ple segle XXI hi hagi nuclis 

que encara no disposin de serveis essencials com seria el propi 

subministrament d’aigua potable o una bona connexió a internet. 

 

Les administracions públiques tenen la obligació de servir amb objectivitat els 

interessos generals i actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, 

descentralització, desconcentració i coordinació, principis que no exclouen en 

cap moment aquells ciutadans que viuen en els nuclis disseminats de població.  

 

Per tot això, s’emet la següent Disposició 

 

El Ple Municipal resol: 

 

10.1.1. Instar a les administracions superiors a que realitzin les modificacions 

legals necessàries per tal de discriminar positivament i valorar el 

desplegament de serveis essencials en el territori per part de les 

administracions locals. 

 

10.1.2. Instar a les administracions superiors i Diputacions a assumir el 

compromís d’adoptar les resolucions oportunes per tal que el factor del 

desplegament de serveis en el territori disseminat municipal sigui objecte de 

valoració i obligatori en tota subvenció. 

 

10.1.3. Acordar un Pla nacional Específic d’Inversió anual, única i 

exclusivament per tal de sufragar les mancances existents en els nuclis 

disseminats de les poblacions de Catalunya. 

 

10.1.4. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, a la 

Diputació de Girona, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’ACM i FMC, 

als efectes que donin suport a la moció i que efectuïn polítiques actives per tal 

de pal·liar el desequilibri territorial que es dóna en l’àmbit dels serveis en els 

nuclis disseminats de població.” 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Donar suport a la moció de sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis 

disseminats atesa la seva singularitat impulsada per l’Ajuntament de Ripoll. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i als restants municipis 

de la comarca, als efectes oportuns. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya i a l’ACM i FMC, als efectes que donin suport a la 

moció i que efectuïn polítiques actives per tal de pal·liar el desequilibr i 
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territorial que es dóna en l’àmbit dels serveis en els nuclis disseminats de 

població.” 

 

Per tot l’exposat, i manifestant que al terme de Molló també disposa de diversos 

nuclis de població disseminada (Favars, Can Solà, Moixons, El Riberal, Ginestosa, Els 

Grells) i nuclis agregats (Espinavell i Fabert) als quals és molt necessari i costós 

mantenir els serveis públics bàsics que determina la llei, es proposa al Ple  de 

l’Ajuntament de Molló l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar suport a la moció de sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis disseminats 

atesa la seva singularitat impulsada per l’Ajuntament de Ripoll i tramesa pel Consell 

Comarcal del Ripollès. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del 

Ripollès, als efectes oportuns. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, al Govern de la Generalitat  

de Catalunya i a l’ACM i FMC, als efectes que donin suport a la moció i que efectuïn 

polítiques actives per tal de pal·liar el desequilibri territorial. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

15.0.- Assumptes urgents. 

 

S’acorda per unanimitat dels assistents incorporar aquesta proposta a l’ordre del dia.  

 

15.1.- Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de protecció civil, 

per a l’adhesió de l’Ajuntament de Molló a la Xarxa de radiocomunicacions 

d’emergències de Catalunya (RESCAT). 

 

Text: 

En data 22 de gener de 2021 (RE 2021000127) es va rebre de la Direcció General de 

Protecció Civil (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya), la proposta 

de renovació del conveni de col·laboració en matèria de protecció civil, per a l’adhesió 

a la Xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a Catalunya (Rescat), 

amb una durada de 4 anys (prorrogable 4 anys addicionals més). 

Atès que la xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada 

mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya, que dóna servei de manera transversal a diferents 

col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la 

tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant -ne l’eficàcia i eficiència, i 

permetre una millor coordinació entre ells. 
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L’Ajuntament està interessat en subscriure el conveni de col·laboració en matèria de 

protecció civil, per a l’adhesió a la Xarxa de radiocomunicacions d’emergències i 

seguretat a Catalunya (Rescat). 

 

La signatura del conveni no tindrà cap cost per a l’Ajuntament, atès que el 

Departament cedirà de manera gratuïta i temporal dos terminals portàtils, essent 

gratuïts els costos d’explotació de la xarxa rescat. 

 

Són obligacions del Departament: 

 

 Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la 

disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la  

Generalitat ho permetin. 

 Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són 

assumits per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a 

l’Ajuntament. 

 Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret  d’ús de dos terminals 

portàtils amb els accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció 

civil entre el Departament i l’Ajuntament. 

 Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la 

xarxa Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el 

que es preveu en aquest conveni, amb prou antelació. 

 Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, 

mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a 

l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per atendre les incidències que puguin 

afectar el funcionament de la xarxa Rescat i dels seus terminals, utilitzant els 

recursos necessaris per resoldre-les.  

 Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua, 

sostracció o avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament  

d’Interior, això s’hagi produït per un ús indegut. 

 

Són obligacions de l'Ajuntament:  

 

 Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús 

i les condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de: 

- Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment , 

des de la direcció de la xarxa Rescat i des de la DGPC. 

- Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la 

seguretat i l’ús eficient de la xarxa. 

 

 Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en 

matèria de protecció civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres 

funcions no utilitzin els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest 

ús sigui expressament autoritzat pel Departament. 

 Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai 

municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització 

es formalitzarà mitjançant el conveni de col·laboració corresponent per a la 

instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini màxim 

de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat per part de la 

Generalitat. 



 
  

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

 

 Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat 

només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les 

empreses subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de 

totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els equips terminals 

(excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un 

servei àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi un 

equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre d’operatiu de 

la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i 

la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR 

el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional. 

 Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes 

i Comunicacions (XAC) que preveu l’article 22  de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 

de protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals per serveis de protecció civil.  

 Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecc ió civil i de les 

seves dades per a l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en 

cas d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de 

protecció civil...), en aquells casos en què es produeixi alguna renovació de l’equip 

municipal relacionada amb els responsables de protecció civil del municipi, o 

d’aquests mateixos. 

 Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, 

bateries, antenes, etc.) associat als terminals cedits. 

 Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o 

hagin quedat inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, 

puguin ser imputables a un ús inadequat. 

 Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el 

posicionament dels terminals al seu Sistema d’Informació Geogràfica.  

 Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents: 

− Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT. 

− Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment  

en situació d’activació de plans de protecció civil. 

− En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de 

l’annex 2. 

 Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions 

de programaris, quan així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil 

o per l’Oficina Rescat. 

 

Vist la memòria justificativa subscrita per l’Alcaldia i l’informe favorable emès per la 

secretària de la Corporació de data 22 de juliol de 2021. 

 

Per tot això, vist les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb 

l’article 309 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS)  Decret 

179/1995 de 3 de juny  en relació amb la DA 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic i l’article 52.2.n) 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, es proposa l’adopció dels següents ACORDS. 

 

PRIMER. Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració en matèria de protecció 

civil, per a l’adhesió a la Xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a 
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Catalunya (Rescat), amb una durada de 4 anys, (prorrogable fins a quatre anys 

addicionals més). 

 

SEGON. Facultar a l’Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni. 

 

TERCER. Notificar-ho a la Direcció General de Protecció Civil (Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya), facultant-lo per totes aquelles obligacions de 

publicitat que siguin necessàries segons la normativa legal vigent. 

 

QUART. Encomanar a la Generalitat de Catalunya la publicació del conveni d d'acord 

amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informac ió 

pública i bon govern, al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carme Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, 

Carles Garriga Gardella) 

 

 

16.0.- Precs i preguntes. 

 

No n’hi ha. 

 

 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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