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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 DE MAIG DE 

2019 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2019000005  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 3 de maig de 2019 

Hora d’inici: 21:00 h 

Hora de fi: 21:40 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Sebastià Folcrà Nou, Regidor 

 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú 

  

 

Han excusat la seva absència: 

Mireia Sole Hernandez, Regidora 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar les següents actes: 

 

ACTA NÚM. 02/2019, de 3 de març de 2019, sessió ordinària. 

ACTA NÚM. 03/2019, d’1 d’abril de 2019, sessió extraordinària. 

ACTA NÚM. 04/2019, de 27 d’abril de 2019, sessió extraordinària. 

 

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 i que consten a la carpeta 

del regidor, del núm. 2019DECR000052 al 2019DECR000125.  

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la 1 a la 14 de 

l’any 2019. 

 

 
Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la 1 a la 14, corresponents 

a l’any 2019.  

 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

4.0.-  Donar compte de la relació de factures aprovades de la 15 a la 37 de 

l’any 2019. 

 

Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la 15 a la 37, corresponents 

a l’any 2019.  

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

5.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del període mig de pagament 

(PMP) del 1er trimestre de 2019. 

 

Es fa saber que  en data  26.04.2019 es va trametre al MINHAP la informació del 

PMP del 1er. trimestre de 2019 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b) de la  Ordre  

HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de 

subministrament  d’informació relativa  a la Llei Orgànica 2/2012 de  27 d’abril 

d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  de conformitat amb l’establert 

a la Disposició transitòria  Única  del RD  635/2014, de 25 de juliol,  per la que es 

desenvolupa la metodologia  de càlcul  del període mig de pagament a proveïdors  

de les Administracions públiques  i les condicions  i procediments de retenció de 

recursos dels règims de finançament  previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 

d’abril d’EPSF amb el resultat que  es transcriu literal de l’aplicatiu: 

 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Molló 3,80 64.884,64 5,00 2.197,72 3,84 
 

PMP 
Global  

64.884,64 
 

2.197,72 3,84 
 

 

 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

6.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1er trimestre 

del pressupost de 2019 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MINHAP). 
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D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 

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

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

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

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

realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

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

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

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

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

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

d’Hisenda i Funció Pública. 

 

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

sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, 

corresponent a l’execució del primer trimestre del pressupost de 2019, el contingut 

del qual consta a l’expedient.  

 

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

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

entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 29 d’abril 

de 2019. 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

7.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del pla pressupostari a mig 

termini (exercicis econòmics 2020-2022). 

 

Atès que d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals 

han de tenir en compte en l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que 

sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: 

equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i regla de la 

despesa. 

 

Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un 

límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i la regla de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de 

recursos dels seus Pressupostos. 

 

Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de 

les Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, 

compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels 

Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea. 

 

Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de 

desembre, de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les 

administracions públiques a elaborar un pla pressupostari a mig termini que 
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comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració 

dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 

pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic 

i regla de despesa. 

 

L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la 

obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, 

recollits a l’article 29 de la Llei esmentada.   

 

En data 27 de febrer es va publicar la guia “Planes Presupuestarios a Medio Plazo 

2020-2022 de Entidades Locales” dins la Oficina virtual per a la coordinació 

financera amb les entitats locals, del Portal Institucional del Ministeri d’Hisenda, i 

s’ha establert que la tramesa d’aquest pla caldrà fer-se abans del 18 de març 

d’enguany. 

 

Vist l’informe emès per la Intervenció, on s’informava que pel què fa a la taxa de 

referència als efectes d’aplicar la regla de despesa prevista en l’article 12 de la Llei 

Orgànica 2/2012, la despesa  computable no podrà superar la taxa de referència de 

creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola, i que d’acord amb la 

guia esmentada i d’acord amb el Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017, el qual 

es va xifrar en els límits màxims següents: 

 
2018 2019 2020 

2,4 2,7 2,8 

 

Atès que a data d’avui no es coneix quina és la taxa de variació prevista per als 

exercicis 2021 i 2022, d’acord amb el que s’estableix a la pàgina 5 de la guia 

“Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2020-2022 de Entidades Locales” prendrem 

com a referència el del darrer any que es coneix, és a dir, el de 2020 (2,8%). 

 

El mateix informe d’intervenció esmentat, que informa quins són els límits de 

despesa computable màxims d’aplicació durant els anys 2020, 2021 i 2022, els 

límits màxims de despesa no financera consolidada i el total del pla pressupostari 

general, al qual podran ascendir els pressupostos de les tres anualitats 

esmentades. 

 

Vist el exposat anteriorment, es dóna compte al Ple que per Decret d’Alcaldia de 

data 14 de març 2019 es va aprovar el següent pla pressupostari a mig termini per 

al trienni 2020–2022, en el qual s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos 

dels futurs 3 anys i que en la mateixa data es va trametre aquest Pla al MINHAP: 

 
 
 

 

PLA PRESSUPOSTARI 2020-2022 (PER CAPÍTOLS)   INGRESSOS    

      
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 2019 2020 2021 2022 

A. OPERACIONS CORRENTS 

    
1 IMPOSTOS DIRECTES 238.000,00 240.000,00 242.000,00 245.000,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 
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3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 147.800,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 129.500,00 148.737,60 138.903,35 140.207,22 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 

      

 

INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS: 543.800,00 568.237,60 566.403,35 576.707,22 

      
B. OPERACIONS DE CAPITAL 

    
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 120.767,24 40.000,00 45.000,00 50.000,00 

      

 

INGRESSOS OPERACIONS CAPITAL 120.767,24 40.000,00 45.000,00 50.000,00 

      

 

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 664.567,24 608.237,60 611.403,35 626.707,22 

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 15.977,30 0,00 0,00 0,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

 

 INGRESSOS FINANCERS: 15.977,30 0,00 0,00 0,00 

      

 
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . .  680.544,54 608.237,60 611.403,35 626.707,22 

      

   

  DESPESES   

      
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 2019 2020 2021 2022 

A. OPERACIONS CORRENTS 

    
1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 142.438,82 145.287,60 148.193,35 151.157,22 

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 313.348,48 322.000,00 331.000,00 340.000,00 

3 DESPESES FINANCERES 600,00 600,00 600,00 600,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 73.990,00 76.000,00 78.100,00 80.200,00 

      

 

TOTAL DESPESES OPERACIONS 

CORRENTS: 530.377,30 543.887,60 557.893,35 571.957,22 

      
B. OPERACIONS DE CAPITAL  I  FINANCERES 

   
6 INVERSIONS REALS 125.567,24 42.100,00 43.200,00 44.400,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

      

 

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE 
CAPITAL: 127.967,24 42.100,00 43.200,00 44.400,00 

      

 

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 658.344,54 585.987,60 601.093,35 616.357,22 

C. DESPESES FINANCERES 

    
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 22.200,00 22.250,00 10.310,00 10.350,00 

 

TOTAL DESPESES FINANCERES 22.200,00 22.250,00 10.310,00 10.350,00 

      

 
TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . .  680.544,54 608.237,60 611.403,35 626.707,22 

      

 

CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE 

FINANÇAMENT 6.222,70 22.250,00 10.310,00 10.350,00 

       

 

 

El ple en queda assabentat. 
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8.0.- Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens 

locals Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques 

gironines, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 

2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de 

març de 2019. 

 

 

El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES 

DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament 

de Molló, ha comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 

14 de març de 2019, un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes 

econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat 

acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per 

a la seva ratificació. 

 

En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un 

procés de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els 

organismes que formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir 

de les lleis de sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la 

Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit 

així el control financer i la supervisió última de la seva activitat. 

 

Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la 

Diputació de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la 

figura jurídica del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de 

municipis per a la prestació de serveis destinats als ens locals.  

 

Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha 

d’acordar l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que 

l’acord requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres, i haurà de ser ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals. 

 

L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir 

els mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria 

absoluta de tots els ens locals que en són membres. 

 

En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent 

acord: 

 

Primer. RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals 

“Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb 

efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva 

Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019. 

 

Segon. Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de 

dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del 

CILMA. 

 

Tercer. ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents: 

 



 
  

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

 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de 

dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de 

ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General 

d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre 

d'organitzacions associatives d'ens locals 

 

Quart. No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament de Molló 

al CILMA un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la 

proximitat de la data efectiva de la seva dissolució.  

 

Cinquè. Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en 

matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i 

col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques 

ambientals competència de la Diputació. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

9.0.- Moció de suport per a la recerca i innovació d’un nou material per a 

embolcallar l’herba i regular el mercat per tal d’oferir un producte 

reciclable. 

 

Vista la moció de l’Ajuntament de Pardines següent: 

 

 

“Moció de suport per a la recerca i innovació d’un nou material per a 

embolcallar l’herba i regular el mercat per tal d’oferir un producte 

reciclable. 

 

A Catalunya, en les darreres dècades, els residus municipals han augmentat 

en quantitat, en diversitat i també en complexitat, principalment degut a la 

cultura dels productes “d’un sol ús”, al sobre embalatge, a l’obsolescència 

programada i a l’heterogeneïtat de materials que es llencen i fan augmentar 

el nombre creixent dels residus de difícil recuperació i reutilització.  

 

En aquest sentit, en els darrers anys, les polítiques públiques sobre residus 

municipals s’han centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels 

residus i en potenciar la recollida selectiva i la recuperació de les principals 

fraccions, però posant un excessiu èmfasi en els tractaments finalistes (els 

dipòsits controlats i les incineradores).  

 

Ara bé, les decisions privades, tant de persones físiques com jurídiques, 

sobre productes i activitats, no tenen prou en compte els perjudicis que 

causen els residus que se’n deriven. Per tant ens trobem davant d’una 

manca d’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat ampliada del 

productor”. 
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Un exemple clar i el motiu del qual ha incentivat la redacció de la moció que 

ens ocupa, es tracte del nou sistema d’emmagatzematge de l’herba pel 

bestiar. 

 

A diferència del sistema que utilitzaven els nostres avis i pares, els quals 

emmagatzemaven l’herba que dallaven durant l’època d’estiu en sitges 

d’obra, actualment s’embolcalla l’herba amb bales individuals amb diferents 

tipologies de plàstic.  

 

A més, cal afegir l’agreujant que en l’actualitat la majoria del bestiar dels 

ramaders de municipis d’alta muntanya romanen a la zona durant tot l’any, 

inclosos els mesos de les estacions de tardor i hivern, ja que no es practica 

la transhumància com es feia antigament. Per tant, la necessitat 

d’aprovisionament de menjar actualment és major i en conseqüència es 

produeix una major quantitat de residu.  

 

Des de fa uns anys, en els prats propers als pobles on les vaques hi passen 

la tardor i fins i tot l’hivern, ens hi trobem bales d’herba de considerables 

dimensions embolcallades amb plàstic. Les bales tant poden ser fabricades 

directament pels mateixos ramaders de la zona o bé comprades i provinents 

d’altres zones. N’hi ha de blanques, verdes, roses, grogues, etc. Ara bé, més 

enllà del impacte visual que crea a l’entorn més immediat, el què ens 

preocupa actualment són els tipus de materials que s’utilitzen per a fabricar 

aquest producte. Normalment són fabricades a partir de combustibles fòssils 

com ara derivats del petroli, és a dir amb materials extrets de la natura i 

d’ús limitat, i que alhora són considerats molt contaminants donat que la 

seva combustió desprèn gasos d’efecte hivernacle.  

 

Deixar enrere la cultura de fer servir i llançar és una de les prioritats que ens 

imposa la legislació vigent, hem d’interioritzar la cultura del que avui 

s’anomena economia circular i valoritzar allò que tenim donant-li una altre 

vida.  

 

En els darrers mesos, ramaders i ajuntament hem realitzar diferents 

gestions per tal de trobar una solució amb l’objectiu de gestionar de la millor 

manera aquest residu (plàstic) que es deriva de l’activitat ramadera, una 

activitat molt arrelada al nostre territori.  

Malgrat tot, i fins a dia d’avui, no hem trobat una alternativa que no sigui la 

d’abocar el residu de plàstic a l’abocador del Centre de Tractament de 

Residus  d’Orís, en el nostre cas.  

 

Així doncs pensem que no només és un problema del municipi de Molló, si 

no que creiem és una problemàtica que va molt més lluny del nostre territori 

i que cal trobar els camins necessaris per a poder fer d’aquest residu un 

recurs i tornar-lo a utilitzar.  

 

Per tot l’exposat es proposa al ple de l’Ajuntament els següents ACORDS:  

 

PRIMER.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, al Departament de Medi ambient i sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya per destinar recursos a la recerca i innovació d’un 
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nou material per a embolcallar l’herba i regular el mercat per tal d’oferir un 

producte reciclable.  

 

SEGON.-  Traslladar aquests acords a la resta de municipis de la comarca 

del Ripollès, al Consell d’Alcaldes, al Consell Comarcal i al Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència de 

Residus de Catalunya.” 

 

Es proposa al ple de l’Ajuntament de Molló els següents acords: 

 

PRIMER.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a destinar 

recursos a la recerca i innovació d’un nou material per a embolcallar l’herba i 

regular el mercat per tal d’oferir un producte reciclable.  

 

SEGON.-  Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Pardines, al Consell Comarcal 

del Ripollès, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

10.0.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll de suport als centres especials de 

treball d’entitats sense ànim de lucre que donen feina a persones amb 

discapacitat amb especials dificultats. 

 

 

Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll següent: 

 

“Moció de suport als centres especials de treball d’entitats sense 

ànim de lucre que donen feina a persones amb discapacitat amb 

especials dificultats. 

 

En els darrers deu anys les entitats sense ànim de lucre atenen persones 

amb discapacitat i que són titulars de centres especials de treball (CET) que 

donen feina majoritàriament a persones amb especials dificultats, han patit 

els efectes de la crisi d’una forma especialment aguda.  

 

La congelació dels preus dels mòduls assistencials durant la darrera dècada 

ha estat determinant per situar a aquestes entitats en una situació de 

fragilitat. Així mateix, la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) 

acordada pel Consell de Ministres el passat dia vint-i-u de desembre de dos-

mil divuit, ha deixat les entitats en una situació crítica a nivell de 

sostenibilitat econòmica. 

 

L’increment de l’SMI és un avenç social a felicitar, però la seva aplicació en 

el context actual de debilitat dels CET, posa en risc el manteniment de 

10.000 llocs de treball de persones amb discapacitat amb especials 

dificultats a tot Catalunya, que són les que treballen als centres especials de 

treball sense ànim de lucre. Aquest increment del 22,6% del salari s’ha 
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produït sense cap marge de planificació per les entitats i no ha vingut 

acompanyat de cap mesura de suport per part del govern espanyol, que per 

llei ha de garantir el 50% de finançament del salari mínim del treballador 

amb discapacitat del CET. Un percentatge que des de fa anys que no 

s’assoleix a Catalunya, ni tan sols amb les aportacions compensatòries per 

part de la Generalitat. 

 

Els efectes d’aquest increment són especialment crítics al nostre país perquè 

Catalunya ha estat pionera en la inserció sociolaboral de les persones amb 

discapacitat amb especials dificultats amb un model català més inclusiu, 

amb més de 30 anys de funcionament, que ha generat milers de llocs de 

treball i que ha promogut la inserció social i el desenvolupament d’aquestes 

persones. 

 

La manca de viabilitat dels CET pot fer que gran part d’aquestes persones 

quedin excloses del mercat de treball, avocant-les a serveis assistencials en 

els millors dels casos i quedant desemparades en molts altres. Aquesta 

exclusió del mercat de treball és una clara reducció de drets i va en contra 

dels principis de dignitat i igualtat de les persones. També implica un major 

cost social, tant pels costos públics dels serveis assistencials i els que 

recauran en els familiars, com per la menor aportació social d’aquest 

col·lectiu. 

 

La Fundació MAP, amb seu a Ripoll, és un d’aquests centres especials de 

treball sense ànim de lucre que treballa per crear oportunitats laborals a la 

comarca del Ripollès. Compta amb 160 treballadors amb discapacitat, 140 

dels quals tenen especials dificultats. Són els que s’han vist beneficiats per 

la pujada de l’SMI. 

 

L’Ajuntament de Ripoll, com a ens de proximitat defensor dels drets dels 

seus conciutadans, dóna suport a la Fundació MAP i als seus treballadors/es 

en la seva reivindicació d’un finançament més just, tal com reclamen totes 

les entitats catalanes del sector de la discapacitat. 

 

Per això, l’Ajuntament de Ripoll proposa al Ple instar al Govern de la 

Generalitat a: 

 

PRIMER.- Reclamar a l’estat espanyol que compleixi amb les seves 

obligacions i incrementi amb 69,1 milions d’euros la partida de finançament 

per complir amb les obligacions del model d’ocupació de les persones amb 

discapacitat que marca la llei vigent, fins a arribar als 119,1 milions d’euros 

que són els necessaris per a Catalunya. 

 

SEGON.- Preservar el model català d’inserció, que aposta per l’ocupabilitat 

de les persones amb discapacitat amb especials dificultats. Aquest model, 

que és molt més inclusiu, requereix d’un finançament addicional i 

complementari per al suport a aquestes persones, així com per fer front a la 

greu situació d’envelliment o deteriorament prematur d’aquests treballadors. 

 

TERCER.- Treballar conjuntament les entitats representants del sector i el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu d’abordar la 
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problemàtica plantejada, que posa en risc la continuïtat de les entitats sense 

ànim de lucre i dels llocs de treball actuals, i debatre més en profunditat un 

canvi de model que garanteixi el dret al treball a les persones amb 

discapacitat amb especials dificultats (persones amb discapacitat intel·lectual 

i malaltia mental). 

 

QUART.- Complir els compromisos, pagar amb responsabilitat i buscar 

solució a les situacions d’urgència. 

 

CINQUÈ.- Notificar els presents acords al Govern de Espanya, al Govern de 

la Generalitat, i traslladar aquesta moció a tots els Ajuntaments de la 

Comarca del Ripollès, per la seva aprovació en el Ple de cada Consistori.” 

 

Per això, l’Ajuntament de Molló proposa al Ple els següents acords: 

 

PRIMER.- Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll de suport als centres 

especials de treball d’entitats sense ànim de lucre que donen feina a persones amb 

discapacitat amb especials dificultats. 

 

SEGON.- Reclamar a l’estat espanyol que compleixi amb les seves obligacions i 

incrementi amb 69,1 milions d’euros la partida de finançament per complir amb les 

obligacions del model d’ocupació de les persones amb discapacitat que marca la llei 

vigent, fins a arribar als 119,1 milions d’euros que són els necessaris per a 

Catalunya. 

 

TERCER.- Preservar el model català d’inserció, que aposta per l’ocupabilitat de les 

persones amb discapacitat amb especials dificultats. Aquest model, que és molt 

més inclusiu, requereix d’un finançament addicional i complementari per al suport a 

aquestes persones, així com per fer front a la greu situació d’envelliment o 

deteriorament prematur d’aquests treballadors. 

 

QUART.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Ripoll, al Govern de 

Espanya, al Govern de la Generalitat i al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

11.0.- Moció de suport al Consorci de Gestió de Residus d'Osona per instar 

a l’Agència de Residus de Catalunya que tingui en consideració la situació 

d’Osona i eviti la repercussió econòmica del cànon del bioestabilitzat als 

ajuntaments d’Osona i el Ripollès. 

 

Vista la Moció de suport al Consorci de Gestió de Residus d'Osona següent: 

 

“El Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona és titular del Centre 

de Tractament de residus municipals d’Osona i el Ripollès (CTR), que 

s’inaugurà i entrà en funcionament el març de 2015. Aquesta instal·lació té 

capacitat per a tractar 43.000 tones de fracció resta, 10.000 t de fracció 

orgànica i 5.000 t de residus voluminosos. Els rebuigs que s’obtenen de les 

línies de tractament, així com el bioestabilitzat es gestionen a través del 
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Dipòsit controlat que està situat a la mateixa finca del terme d’Orís i que 

també és de titularitat del Consorci 

 

L’Agència de Residus de Catalunya  des de fa anys aplica Cànons sobre la 

disposició del rebuig dels residus municipals, de la construcció i dels residus 

industrials. Aquests cànons són instruments econòmics que contribueixen al 

finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible 

dels residus.   

 

Pels residus municipals l’Agència estableix una llista de residus amb codis 

LER que estan subjectes a cànon i que figura a la web d’aquest organisme.  

A partir de l’1 de gener de 2019 l’Agència ha incorporat el bioestabilitzat a 

l’esmentada llista amb el codi 190503. Aquesta incorporació que té 

transcendència econòmica, no ha estat formalment informada al Consorci 

per part de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

El Cànon de deposició és d’aplicació al Consorci per a la gestió de residus 

urbans d’Osona en tan que és titular del dipòsit controlat situat a Orís. El 

Consorci factura mensualment el cànon als ajuntaments d’Osona i Ripollès 

en funció de les quantitats de residus gestionades i trimestralment el liquida 

a l’Agència de Residus de Catalunya. Per l’any 2019 el tipus de gravamen 

per deposició és de 41,30 €/tona (Llei 5/2017, de 28 de març -apartat 4 

article 1). 

 

Al CTR es tracta anualment unes 35.000 tones de fracció resta i es 

produeixen unes 9800 tones de bioestabilitzat que representen un 28% de 

les entrades. La incorporació del bioestabilitzat a la llista de residus subjecte 

a cànon representa per al Consorci la liquidació per  a l’any 2019 d’uns 

404.740 euros que ha de repercutir amb els ajuntaments d’Osona i del 

Ripollès, representant un sobrecost. 

 

D’altra banda, en el projecte executiu a la sessió de la Comissió de 

seguiment del CTR de data 7 de febrer de 2014 de la qual hi havia 

representants de l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci, IDP (que es 

feia càrrec de la direcció de l’obra) i la UTE, s’acceptaren les garanties 

proposades a “l’Informe de garanties del projecte reformat rev. 1 UTE” i s’hi 

donà validesa. Segons aquest informe el límit de producció de matèria 

orgànica estabilitzada total sense refinar és del 20,80% de les entrades de 

resta, aquest límit s’entén com a límit de garantia de funcionament. 

 

Anualment la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus aprova la “Guia 

d’orientació als ens locals sobre l’aplicació del retorn dels cànons sobre la 

disposició del rebuig dels residus municipals”. Durant el 2019 s’han revisat 

alguns conceptes i criteris objecte de retorn. Concretament s’ha establert el 

concepte “Bioestabilitzat a dipòsit controlat” que el poden sol·licitar els 

titulars de les plantes de tractament de resta, en el nostre cas el Consorci, i 

que té per objecte les tones de bioestabilitzat fins al 15% del total de la 

fracció resta tractada.  

 

L’import del retorn “Bioestabilitzat a dipòsit controlat” és de 41,30 €/tona, 

coincidint amb el cànon per deposició de l’Agència. D’aquesta manera el 
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retorn permet sufragar una part de la despesa que representa l’aplicació del 

cànon, però no de la seva totalitat.  Concretament estimem que el retorn de 

cànon serà d’aplicació per 5250 tones de bioestabilitzat i per tan serà de 

l’ordre de 216.825 €, molt inferiors als 404.740 euros que representarà el 

cànon.  

 

L’aplicació del cànon per la deposició del bioestabilitzat genera un sobrecost 

pels ajuntaments de la comarca d’Osona i del Ripollès, que no han pogut 

preveure en els seus pressupostos, perquè no s’ha procedit a la comunicació 

formal per part de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

Vistos els informes que consten a l’expedient. 

 

Es proposa a la Junta de Govern 

 

Primer.- Instar a l’Agència de Residus de Catalunya que tingui en 

consideració la situació d’Osona i eviti la repercussió econòmica del cànon 

del bioestabiltizat ens els ajuntaments d’Osona i el Ripollès. 

 

Segon.- Sol·licitar una moratòria d’un any a l’Agencia de Residus de 

Catalunya per aplicar el Cànon de disposició del bioestabilitzat. 

 

Tercer.-  Crear de manera immediata un Grup Tècnic de Treball, integrat a 

parts iguals, per representants de l’Agència de Residus de Catalunya i 

representants del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, per tal 

d’analitzar i proposar vies de solució a la problemàtica planejada per la 

implantació d’aquest tribut, en el ben entès que els treballs d’aquest grup 

haurien d’iniciar-se a la major brevetat possible per tal d’intentar assolir 

propostes o acords abans del dia 20 d’abril de 2019. 

 

Quart.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de la comarca d’Osona i el 

Ripollès, a la resta d’usuaris del CTR i a l’Agència de Residus de Catalunya.” 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

Primer.- Donar suport a la moció del Consorci de Gestió de Residus d'Osona en tots 

els seus termes. 

 

Segon.- Instar a l’Agència de Residus de Catalunya que tingui en consideració la 

situació de l’abocador d’Orís i eviti la repercussió econòmica del cànon del 

bioestabiltizat ens els ajuntaments d’Osona i el Ripollès. 

 

Tercer.-  Notificar aquest acord al Consorci de Gestió de Residus d'Osona, al Consell 

Comarcal del Ripollès i a l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

12.0.- Assumptes urgents 
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Abans de continuar amb la sessió i procedir al punt de precs i preguntes, l’alcalde 

proposa introduir de conformitat amb l’article 91.4 del reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, per raons d’urgència, dos assumptes no 
compresos en l’ordre del dia. 

Per unanimitat dels assistents s’aprova incorporar aquest dos punts com a 

assumptes urgents. 

 

 

12.1.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, 

exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2018, elaborat 

pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Vist el Compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 

data 31 de desembre de 2018 i la relació de rebuts pendents de cobrament 

detallats per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2018, del 

qual es desprenen les dades següents: 

 
 
Conceptes Padrons i 

liquidacions 

Ingressos Baixes Pendents 
cobrament 

Pendent anterior 31.12.17 48.890,93    

Total càrrecs a 31.12.18 355.217,82    

Ingrés en voluntària  359.758,67   

Ingrés en executiva  11.509,91   

Baixes   5.005,00  

Pendent en voluntària    7.465,87 

Pendent en executiva     19.869,80 

Interessos de demora  237,07   

Recàrrecs d’apressament  1.275,70   

Costes   305,64   

Total ingressos a 31-12-18  373.086,49  5.505,00 27.335,67 

 

Vist l’informe d’intervenció al respecte;  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

 

Primer. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2018, 

presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Segon. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i 

Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 
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12.2.- Aprovació, si s'escau, de la creació dels registres d’interessos de 

l’Ajuntament de Molló i dels models de declaracions sobre causes de 

possible incompatibilitat i activitats sobre béns i drets patrimonials. 

 

L'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, estableix que les 

corporacions locals han de consignar en els seus pressupostos les retribucions, 

indemnitzacions i assistències respectant els límits que s’estableixin, amb caràcter 

general, en el seu cas. L'apartat 7 del esmentat precepte, en la redacció vigent 

donada pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de sòl, estableix: 

 

“Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern 

Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 

qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

 

També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació 

en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de 

les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si escau, Societats. 

 

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pels Plens respectius, es 

duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final del 

mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 

 

Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i 

en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi 

l'Estatut municipal. 

 

Aquestes declaracions s'inscriuran en els següents Registres d'interessos, que 

tindran caràcter públic: 

a. La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el Registre 

d'Activitats constituït en cada entitat local. 

b. La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns 

Patrimonials de cada Entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu 

estatut. (...) “ 

 

Per una banda, la Llei estableix que la publicació de les declaracions de béns i 

interessos dels representants locals es farà conforme s'hagi fixat en l'Estatut 

Municipal: si no hi ha aquesta regulació, l'Ajuntament podrà realitzar aquesta 

publicació mitjançant el Butlletí Oficial de la Comunitat o, fins i tot, mitjançant 

edictes publicats en el Tauler de l'Ajuntament, atès que el fet important és donar-li 

publicitat per al coneixement dels ciutadans, ja que aquest és l'esperit de la llei.  

 

Per un altra banda, pel que fa a l'àmbit subjectiu, el precepte afecta: 

- Als membres electes de totes les corporacions locals 

- Als membres no electes de la Junta de Govern Local, és a dir, els que sense reunir 

la condició de regidors formen part de dita Junta. Recordem que, al contrari del que 

succeeix en els Municipis subjectes al règim comú, en els de «gran població», 

l'article 126 LBRL permet a l'alcalde nomenar com a membres de la mateixa a 

persones que no tinguin la condició de regidors, sempre que el seu nombre no 

superi un terç dels seus membres, exclòs l'alcalde. 
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Juntament amb això hem de tenir en compte que la Disposició Addicional Quinzena 

de la LRBRL assenyala que el citat règim que preveu l'article 75.7 és aplicable al 

personal directiu local i als funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de 

caràcter estatal que ocupin en les entitats locals llocs que hagin estat proveïts 

mitjançant lliure designació, en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o 

l'especial responsabilitat que assumeixin. 

 

També s’ha de tenir present que, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, respecte a la informació 

econòmica, pressupostària i estadística, en el seu article 8.1 estableix: 

“els subjectes inclosos en el àmbit d'aplicació d'aquest títol (entre els quals 

s'inclouen totes les entitats locals), han de fer pública, com a mínim, la informació 

relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o 

pressupostària que s'indiquen a continuació: 

(...) h) Les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals, en els 

termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. Quan el reglament no fixi els termes en què han de fer-se públiques aquestes 

declaracions s'aplicarà el que disposa la normativa de conflictes d'interessos en 

l'àmbit de l'Administració General de l'Estat. En tot cas, s'ometran les dades 

relatives a la localització concreta dels béns immobles i es garantirà la privacitat i 

seguretat dels seus titulars.” 

 

Les declaracions s’hauran d’efectuar en els models aprovats pels plens respectius i 

s’hauran de formalitzar abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament i 

al final de mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 

 

Les declaracions s’inscriuran en els següents registres d’interessos: 

 

- La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el 

registre d’activitats constituït en cada entitat local. 

 

- La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el registre de 

béns patrimonials de cada entitat local. 

 

Atesa la necessitat de crear el Registre d’interessos de l’Ajuntament de Molló i 

d’aprovar els models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i 

activitats i sobre béns i drets patrimonials. 

 

Vist el que disposen l’article 75.7 i la disposició addicional quinzena de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 163 del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i els articles 30 a 32 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Crear el Registre d’interessos de l’Ajuntament de Molló, dividit en dues 

seccions: 
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- Secció 1a: Activitats. 

- Secció 2a: Béns patrimonials. 

 

SEGON. Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible 

incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials que s’adjunten com a 

annex a aquest acord. 

 

TERCER. Disposar que la Secretaria de la corporació serà l’encarregada de la 

custòdia i direcció del Registre d’interessos de l’Ajuntament de Molló. 

 

QUART. Determinar que el Registre d’interessos i els models aprovats entrin en 

vigor amb l’inici del proper mandat. 

 

CINQUÈ. Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi a aquest. 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

 

13.0.- 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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