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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE MARÇ DE 

2019 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2019000002  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 1 de març de 2019 

Hora d’inici: 21:00 h 

Hora de fi: 21:33 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Mireia Sole Hernandez, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Sebastià Folcrà Nou, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

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

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

 

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

 

Es proposa al Ple aprovar l’acta de la sessió anterior: 

 

ACTA NÚM 01/2019, d’11 de gener de 2019, sessió ordinària. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  

 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

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

del regidor, del núm. 2019DECR000009 al 2019DECR000051. 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades. 
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En aquesta sessió no es dóna compte de la relació de factures aprovades. 

 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del PMP 4T 2018. 

 

Es fa saber que  en data  24.01.2019 es va trametre al MINHAP la informació del 

PMP del 4rt. trimestre de 2018 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b) de la  Ordre  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Molló 1,28 199.036,22 0,00 14.952,51 1,19 
 

PMP 
Global  

199.036,22 
 

14.952,51 1,19 
 

 

 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

5.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’informe de morositat  

corresponent al 4t trimestre de 2018. 

 

Es fa saber que en data  24.01.2019 es va trametre al MINHAP les dades relatives a 

l’informe de morositat corresponent al 4rt. trimestre de 2018 de conformitat a l'art. 

12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció 

anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la 

normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple. Aquesta 

mateixa obligació la trobem recollida a l’article 16.6 en relació amb l’apartat 10 del 

mateix article de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

 

L’informe de morositat haurà d’incloure almenys, el detall del període mig de 

pagament global a proveïdors i el període mig de pagament mensual i acumulat als 

proveïdors, així com de les operacions pagades i pendents de pagament de cada 

entitat i del conjunt de la Corporació Local, de conformitat amb allò disposat a 

l’article 16.6 de l’Ordre HAP/2105/2012 en relació amb l’article 4 de la Llei 

15/2010, de 5 de juliol. 
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Vist la normativa de referència, cal donar compte al Ple de la corporació de la 

següent informació en relació al seguiment de la morositat per a l’exercici 2018: 

 

- Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2018, han estat de 

202.627,45€, la totalitat dels quals s’han realitzat dins del període legal de 

pagament. 

- Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 

2017 ascendeixen a un import de 13.839,31€, derivades de l’informe 

trimestral corresponent al quart trimestre, en les quals s'està complint amb 

la seva totalitat amb el termini legal a la data de tancament, sense existir 

obligacions pendents de pagament a finals de l’exercici que s’estigui 

incomplint amb el període legal de pagament a final del període. 

 

- El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2018 és de (1,19) dies. 

 

 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

6.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’informe d’execució del 

pressupost del 4t trimestre de 2018. 

 

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

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

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 quart trimestre del pressupost de 2018, el contingut 

del qual és el següent: 
 

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública 

 

Entidad 
Ingreso 

no financiero 

Gasto 

no financiero 

Ajustes 

propia Entidad 

Ajustes por 

operaciones internas 

Capac./Nec. 

Financ. Entidad 

09-17-107-AA-000 Molló 775.416,12 819.694,18 -7.895,01 0,00 -52.173,07 

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local  -52.173,07 
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LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA   

 

 

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2018  

Entidad 

Gasto 

computable 
Liq.2017 sin 

IFS 

(GC2017) 

(1) 

Gasto 

inversiones 
financieramente 

sostenibles 

(2017) 

(11) 

(2)= 

((1)-

(11))*(1+TRCPIB) 

Aumentos/ 

disminuciones 
(art. 12.4) 

Pto.Act. 2018 

(IncNorm2018) 

(3) 

Gasto 
inversiones 

financieramente 

sostenibles 

(2018) (4) 

Límite de la 

Regla Gasto 

(5)=(2)+(3) 

Gasto 

computable 
Liquidación 

2018 

(GC2018) 

(6) 

09-17-107-

AA-000 

Molló 

495.610,76 0,00 507.505,42 0,00 0,00 507.505,42 683.772,08 

Total de 

gasto 
computable 

495.610,76 0,00 507.505,42 0,00 0,00 507.505,42 683.772,08 

 

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2018" 

(GC2018) (5)-(6)  
-176.266,66 

% incremento gasto computable 2018 s/ 2017 37,97 

 

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta 

valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero 

(PEF) 

 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.  

 

Entidad 

Deuda 

a 

corto 
plazo 

Emisiones 

de deuda 

Operaciones 
con 

Entidades 

de 

crédito 

Factoring 

sin 

recurso 

Arrendamiento 

financiero 

Asociaciones 

publico 

privadas 

Pagos 

aplazados 

por 

operaciones 
con 

terceros 

Otras 

operaciones 

de crédito 

Con 

Administraciones 

Públicas solo 
FFEELL (1) 

Total 

Deuda 

viva 

PDE al 
final del 

período 

09-17-107-

AA-000 Molló 
0,00 0,00 74.673,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.673,43 

Total 

Corporación 
Local  

0,00 0,00 74.673,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.673,43 

 

Total Deuda viva PDE 74.673,43 
 

 

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información  

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que 

forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del 
ejercicio 2018.   

 

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla 

la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector 

Administraciones Públicas de esta Corporación:   

 

No cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

 

La Corporación no cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin 

perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF) 
 

Nivel de deuda viva es 74.673,43   

 

 

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 
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entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 31 de 

gener de 2019. 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

7.0.- Donar compte de la liquidació del pressupost del 2018. 

 

Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 14-02-2019 següent: 

 

 
“DECRET D’ALCALDIA 

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 

Exped. X2019000009 

Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE MOLLÓ corresponent a 
l’exercici econòmic de 2018, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa la 
legislació vigent. 

HE  RESOLT : 

Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a 
l’exercici econòmic de 2018, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció.   

A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat de 

ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2018: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI: 

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 632.755,88 532.679,62  

b. Altres operacions no 
financeres 

141.702,37 287.014,56  

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

774.458,25 819.694,18  

2. Actius financers 0,00 0,00  

3. Passius financers 0,00 22.080,42  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L'EXERCICI 

  -67.316,35 

AJUSTAMENTS: 
 

 
 

4. Crèdits gastats finançats 

amb romanent de Tresoreria 
per a despeses generals. 

 

 

+188.583,99 

5. Desviacions de finançament 
negatiu de l'exercici 

 

 

+8.013,66 
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6. Desviacions de finançament 

positiu de l'exercici 

 

 

-7.212,00 

TOTAL AJUSTAMENTS  +189.385,65 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  122.069,30 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA: 

Comptes Concepte  

Imports  any  

(2018) 

Imports  
any  

anterior 

57,556 1. Fons líquids 214.402,37 259.470,71 

 

2. Drets pendents de cobrament 162.489,49 191.299,46 

430 + del Pressupost corrent 
107.900,71 

      
39.974,15 

431 + de Pressupostos tancats 46.286,93  37.248,31 

257,258,270,275, 
440,442,449,456, 

470,471,472,537, 
538,550,565,566 

+ d´Operacions no pressupostàries 

8.301,92 114.077,000 

 
3. Obligacions pendents de 
pagament 41.902,41 45.443,76 

400 + del Pressupost corrent 14.800,73 20.294,99 

401 + de Pressupostos tancats 0,00 0,00 

165,166,180,185,410,414 
419,453,456,475,476,477 
502,515,516,521,550,560,561 

+ d´Operacions no 
 pressupostàries  

27.101,68 

 
 

25.148,77 

 4. Partides pendents d´aplicació 1.678,55 1.200,00 

554,559 
- cobraments realitzats pendents 
d´aplicació definitiva 0,00 0,00 

555,5581,5585 
+ pagaments realitzats pendents 
d´aplicació definitiva 1.678,55 1.200,00 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 336.668,00 406.526,41 

2961,2962,2981,2982 
4900,4901,4902,4903 
5961,5962,5981,5982 

II. Saldos de dubtós cobrament 

45.022,97 33.620,27 

 

III. Excés de finançament afectat 0,00 8.013,66 

IV. Romanent de Tresoreria per a  despeses generals (I - II - 
III)  291.645,03 364.892,48 

 

Segon. Incorporar en el Pressupost de 2019 els romanents de crèdit que figuren detallats a 
continuació, amb el següent finançament: 

DESPESES A INCORPORAR: 
N. Operació 

(AD) Aplicació  Import Text 
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220180000017 2018.1.331.48001 100,00 

AJT.CAMPRODON, APORTACIO ECONOMICA 

CELEBRACIO CARNESTOLTES ANY 2018 
 

220180002295 2018.1.164.21202 7.934,40 ÀNGEL PAIRÓ, PINTAR CEMENTIRI 

220180002717 2018.1.912.22601 471,90 VALL DIGITAL, 300 CALENDARIS IMANT 

220180000715 2018.1.920.22706 544,50 

CCR, DIRECCIÓ OBRA EXECUCIÓ MEMÒRIA 
VALORADA MILLORA I CONDICIONAMENT 

CAMINS PUBLICS  

220170000156 2018.1.920.22706 3.025,00 
EVA MARTINEZ PICÓ, MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
TRIA MULATS D'ESPINAVELL  

220180000475 2018.1.920.22706 1.415,17 
JOSEP MATAS, ADEQUACIO A LA NORMATIVA 
DE PROTECCIO DE DADES ANY 2018  

22018000491 2018.1.331.48001 250,00 
TERESA BUIXEDA VILARRASA, SUBVENCIO 
PROGRAMA 1 FESTA FABERT  

22018000522 2018.1.341.48002 200,00 
EVA MARTINEZ, SUBVENCIO LA MARXA DEL 
PARC X2018000229  

22018000523 2018 1 491 48003 700,00 

ASS.NOVES TECNOLOGIES VALL RITORT, 
SUBVENCIO FOMENT NOVES TECNOLOGIES 
IMPULS AGENDA DIGITAL  

22018000524 2018 1 341 48002 250,00 
EVA MARTINEZ, ACTIVITATS DOMINI D'ISARDS 
2018  

220180000945 2018.1.165.21302 528,53 

COMERCIAL PIRENE SL, CANVI LLUMINARIA 

ESPINAVELL  

220180000946 2018.1.165.21302 557,80 
COMERCIAL PIRENE SL , LLUMINARIES CARRER 
SOLA MORALES  

 TOTAL 15.977,30€   

 
Les despeses a dalt detallades compten amb el següent finançament: 
 
FINANÇAMENT: 

2018.1.87000  Romanent de Tresoreria per a despeses generals   15.977,30€ 
 
Tercer. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera 
sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

8.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 2/2019 en la 

modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 

finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

 

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 25 de febrer de 2019 es va emetre informe de Secretaria sobre la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
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Atès que en data 25 de febrer de 2019 es va emetre Informe d’Avaluació del 

Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va 

informar 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. 2/2019 en 

la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i 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 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

 

ANY 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

2019 1.454.21000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS 4.000,00 € 

2019 1.414.21002 
DESENVOLUPAMENT RURAL I SUPORT 
RAMADERIA 5.133,12 € 

2019 1.165.21302 
CONSERVACIÓ I REPARACIO ENLLUMENAT 
PUBLIC 3.000,00 € 

2019 1.334.22602 PUBLICACIONS INTERES LOCAL 1.000,00 € 

2019 1.338.22607 FESTES POPULARS 3.000,00 € 

2019 1.341.22609 FOMENT I PROMOCIO ESPORT 726,00 € 

2019 1.231.46702 APORTACIO CBSR 2.000,00 € 

2019 1.1532.61901 INVERSIO EN VIES PUBLIQUES 45.500,00 € 

2019 1.454.61902 MILLORA I CONDICIONAMENT CAMINS RURALS 22.000,00 € 

2019 1.165.63301 MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC 30.000,00 € 

2019 1.161.60901 PROJECTE MILLORA CAPTACIO AIGUA FAVARS 8.000,00 € 

2019 1.450.21200 DESPESES MANTENIMENT REFUGI 5.759,71 € 

  TOTAL   130.118,83 € 

 

CONCESSIONS DE CRÈDIT EXTRAORDINARI: 

ANY 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

2019 1.342.63901 MILLORA EQUIPAMENT ESPORTIUS 7.200,00 € 

2019 1.432.60901 SENYALITZACIO CAMI RETIRADA ESPINAVELL 15.000,00 € 

2019 1.161.62301 CLORACIO DIPÒSIT AIGUA ESPINAVELL 24.000,00 € 

  TOTAL   46.200,00 € 
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Alta en Concepte d’Ingressos 

 
 

ANY 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

2019 1.87000 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 176.218,83 € 

  TOTAL   
176.218,83 

€ 

 
 

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. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  

 

 

9.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual número 7 del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en relació a una regulació 

d’usos. 

En data 2 de novembre de 2018, per Acord del Ple, va ser aprovada inicialment la 

proposta de modificació número 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Molló en relació a la regulació dels usos, que va ser sotmesa a informació pública 

durant el termini d'un mes mitjançant anunci al Diari El Punt Avui, de 8 de 

novembre de 2018; al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 

05/11/2018 al dia 17/12/2018 ambdós inclosos, així com el BOP de Girona 

núm. 220, de 16 de novembre de 2018, des del dia 16 de novembre de 2018 
fins el dia 16 de desembre de 2018.    

En data 3 de desembre de 2018, i simultàniament a la informació pública, es van 

sol·licitar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació 

vigent per afectar a l’administració amb competències sectorials (Turisme i 

Usos comercials i trames urbanes consolidades). 

 

Vist que en data 15 de gener de 2019 va tenir entrada al registre d’entrada 

de la corporació l’informe de la Direcció General de Turisme que és favorable 

en referència a la Modificació puntual núm.7 “Regulació d’usos” del POUM de 

Molló, amb el benentès que es prengui en consideració el contingut de 

l’apartat “Ordenació turística” de la Valoració. 

 

Vist que en data 1 de febrer de 2019 va tenir entrada l’informe favorable de 

la Direcció General de Comerç un cop es recullin unes prescripcions en 
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l’aprovació definitiva en la normativa d’aquesta figura de planejament. En cas 

contrari, aquest informe s’entén desfavorable i té caràcter vinculant. 

 

Vist que en data 25 de febrer de 2019 l’arquitecte municipal ha afegit les 

prescripcions dels informes sectorials al text inicial per procedir a la seva 

aprovació provisional. 

Vist que amb data 26 de febrer de 2019 la secretària-interventora ha emès 

certificat de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública. 

Vist quant antecedeix, l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

legislació aplicable, essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, 

per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 26 de febrer de 2019, de 

conformitat amb l’establert en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple 

l’adopció dels acords següents: 

 

 

Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 7 del 

POUM de Molló en relació a la regulació dels usos, en els termes que consten a la 

documentació de l’expedient. 

Segon. Elevar l'expedient diligenciat de modificació puntual núm. 7 del POUM de 

Molló en relació a la regulació dels usos, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  

 

 

10.0.- Moció de suport al Consell Comarcal del Ripollès per reclamar a la 

Generalitat de Catalunya un pla plurianual d'inversions pels ens locals de 

Catalunya. 

 

 

Atesa la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació: 

 

“Des de fa anys, els ens locals a Catalunya (municipis i comarques), arran 

de la crisi econòmica i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda 

substancialment la capacitat per iniciar inversions en favor de la societat i el 

territori. 

 

En un estat on les transferències corrents del finançament local provenen en 

la seva majoria en funció del número d’habitants empadronats, els municipis 

més petits demogràficament els és impossible realitzar inversions o obres 

importants pel manteniment de serveis i infraestructures destinades al bé 
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comú. Generalment, aquests municipis tenen diversos nuclis de població, 

diversos sistemes d’abastament d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat 

públic, quilòmetres de camins rurals a mantenir,... el que comporta una 

despesa econòmica important. 

 

La prestació de serveis i la millora d’infraestructures i equipaments són 

elements clau per garantir la fixació de població al territori i la millora de la 

qualitat de vida, sobretot en entorns rurals i/o de muntanya. Per això, és 

bàsic que els ajuntaments i consells comarcals puguin dur a terme 

actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament 

especial, i on les administracions supralocals han de contribuir-hi per 

aconseguir una major equitat territorial i cohesió social arreu del país. 

 

Per això, es proposa l’aprovació dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que programi un pla 

plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya (municipis i comarques), 

similar a l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb la 

finalitat de finançar obres i serveis d’aquestes entitats que promoguin la 

millora de serveis, equipaments o infraestructures municipals. 

 

SEGON. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de la 

Presidència i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al 

Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, als municipis de la 

comarca del Ripollès, i a la resta de Consells comarcals de Catalunya”. 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:  

 

Primer. Donar suport a la moció anterior del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Segon. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual 

d’inversions pels ens locals de Catalunya (municipis i comarques), similar a l’antic 

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb la finalitat de finançar obres 

i serveis d’aquestes entitats que promoguin la millora de serveis, equipaments o 

infraestructures municipals. 

 

Tercer. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de la Presidència i al 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al Parlament de 

Catalunya, als grups parlamentaris, i al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de 

l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart a signar tots i cada 

un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  

 

 

11.0.- Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per a sol·licitar a l'Agència 

Catalana de l'Aigua de l'establiment d'un equip de persones retén per a dur 
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a terme tasques de manteniment de la llera del riu, així com de la resta de 

rius i rieres de la comarca del Ripollès. 

 

Atesa la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació:  

 

“Motivació 

La matinada del 14 al 15 d’octubre de l’any passat el Ripollès en general i en 

particular el municipi de Ripoll va viure un temporal d’aigua com a 

conseqüència de l’arribada de les restes de l’huracà «Leslie», deixant 

quantitats molt importants a les capçaleres dels rius Ter i Freser, 

augmentant de valent els cabals dels rius i les rieres que arrossegaven grans 

quantitats de fusta (arbres), deixalles, i altres elements que es trobaven a 

les lleres d’aquests rius i rieres.  

 

Els danys causats per la riuada esmentada fou molt significativa a nivell 

municipal, i fins a la data no s’ha rebut cap tipus d’ajut extraordinari per tal 

de fer front a les despeses derivades de la seva reparació. No obstant, si que 

és cert que des de l’Agència Catalana de l’Aigua a través de l’empresa 

pública Forestal Catalana s’ha aconseguit netejar en part les lleres dels rius 

Ter i Freser al seu pas per Ripoll, si bé encara ara resta parts per netejar. 

Efectuada aquesta neteja convindria que es mantingués durant els propers 

anys amb la finalitat d’evitar una nova vinguda de temporal d’aigua que 

pogués ocasionar danys materials i personals. És en aquest sentit, que des 

de l’Ajuntament de Ripoll, i amb l’ànim d’adoptar mesures de prevenció més 

que de restitució o reparació, que es creu convenient disposar d’un equip de 

persones retens durant tot l’any per a realitzar les neteges de les lleres als 

rius i rieres de Ripoll i del Ripollès. S’ha de tenir present que les capçaleres 

dels rius Ter i Freser es troben al Ripollès i per tant garantir una llera neta 

de vegetació arbòria i de deixalles, és garantir que davant d’un temporal 

d’aigua no es creïn taponaments de troncs de fusta i altres materials que 

pugin ocasionar una desviació del riu i crear mals majors que haguem de 

lamentar entre tots per una manca de manteniment.  

 

Fruït de la riuada es disposen de diferents imatges que són suficientment 

clares per tal de detectar els perills que hi poden haver si no es mantenen 

correctament les lleres, i que justifiquen sobradament la necessitat de donar 

compliment a la petició que realitza l’Ajuntament de Ripoll. 

 

D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons 

Decret de l'Alcalde-President de data 18 de juny de 2015, publicat en el BOP 

núm. 139 de 21 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcalde-president 

de data 15 de juny de 2016, publicat en el BOP núm. 138 de data 20 de 

juliol de 2016, i d'acord amb allò establert en el Reglament Orgànic 

Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1 de juny de 2000, s’emet la 

següent, 

 

Disposició 

La Junta de Govern Local resol: 

 

9.1.1. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que planifiqui la neteja i el 

manteniment de les lleres dels rius Ter i Freser al Ripollès assignant un 
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equip de persones que siguin retens durant tot l’any per dur a terme 

aquestes tasques de manteniment. 

 

9.1.2. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i a la 

resta de municipis de la Comarca pel seu coneixement i a l’efecte 

corresponent. 

 

9.1.3. Comunicar aquesta resolució a Forestal Catalana, SA i a l’Agència 

Catalana de l’Aigua pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.” 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:  

 

Primer. Donar suport a la moció anterior de l’Ajuntament de Ripoll. 

 

Segon. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que planifiqui la neteja i el 

manteniment de les lleres dels rius Ter i Freser, així com els seus afluents, al 

Ripollès assignant un equip de persones que siguin retens durant tot l’any per dur a 

terme aquestes tasques de manteniment. 

 

Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i a 

l’Ajuntament de Ripoll. 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president 

de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart a signar tots i 

cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  

 

12.0.- Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per instar a la Generalitat 

de Catalunya perquè adopti les mesures necessàries i aporti els recursos 

suficients per tal d'aturar i eliminar la proliferació de l'espècie invasora de 

la vespa velutina 

 

 Atesa la moció de l’Ajuntament de Ripoll que segueix a continuació: 

 

“Motivació 

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que 

viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se a 

finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un container que 

venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de França i 

l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. S’estima que la 

velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any. 

 

Es tracta d’una espècie exòtica invasora inclosa dins el Reial Decret 

630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg d’espècies exòtiques 

invasores i dins el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la 

introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. No és especialment 
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agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema 

per a l’apicultura. 

 

Aquesta espècie invasora fa temps ja es troba al Ripollès i a Ripoll. Al 

respecte, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya durant els anys 2013-2014 van ser els encarregats, 

a través dels agents rurals de realitzar les tasques per tal d'evitar la 

proliferació de la vespa asiàtica, si bé en posterioritat, la Generalitat de 

Catalunya ha deixat en mans dels particulars i les administracions locals la 

seva eliminació i eradicació. 

 

Des de l'Ajuntament de Ripoll fa tres anys que es destinen esforços per 

evitar que proliferi aquesta espècie invasora, però dits esforços poden 

resultar inútils si la resta de municipis de l'entorn no efectuen un esforç 

similar, i és per aquest motiu que es considera oportú sol·licitar a la 

Generalitat de Catalunya la seva implicació, més enllà de realitzar protocols 

d'actuació de com s'ha d'actuar davant d'un niu de vespa asiàtica i de com 

evitar-ne la seva proliferació. En aquest sentit, és necessari que els 

departaments competents en l'àmbit de les respectives competències 

assumeixin la problemàtica i assignin els recursos necessaris per a realitzar 

una actuació de país per fer front a aquesta espècie invasora, doncs no 

només presenta un perill pel manteniment de les espècies autòctones, sinó 

que també presenten un perill pels propis apicultors i fins i tot pot suposar 

un risc de salut per a les persones que esperem no haver de lamentar mai, 

doncs el propi protocol de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 

Rural del Departament de Territori i Sostenibilitat considera la necessitat 

davant d'un atac de vespa asiàtica acudir el més aviat possible a un centre 

mèdic per rebre el tractament adequat perquè poden haver-hi símptomes 

molt greus que poden conduir a un shock anafilàctic. 

 

A la Junta Local de Sanitat de l'Ajuntament de Ripoll es va posar de manifest 

la necessitat de posar en coneixement l'administració autonòmica per tal 

d'instar als departaments competents l'adopció de mesures efectives davant 

d'aquesta espècie invasora. 

 

Ara fa un mes l'Ajuntament de Ripoll va trametre al Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació un escrit adreçat a la 

consellera sol·licitant la seva implicació, escrit que fins a la data no s'ha 

obtingut resposta, així com també es considera necessari que es comuniqui 

al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Disposició: 

El Ple municipal resol: 

 

Primer. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya per tal que adopti 

les mesures necessàries i aporti els recursos suficients per tal d'aturar i 

eliminar la proliferació de l'espècie invasora de la vespa asiàtica (vespa 

velutina nigrithorax). 

 

Segon. Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat i en concret 

als departaments competents en la matèria, concretament al Departament 
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de Territori i Sostenibilitat i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i als 

municipis de la comarca del Ripollès als efectes que s’adhereixin a la petició 

formulada per part de l’Ajuntament de Ripoll. 

 

Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde 

president de l'Ajuntament de Ripoll, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia 

a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els 

anteriors acords.” 

 

Per tot l’exposat es proposen els següents ACORDS:  

 

Primer. Donar suport a la moció anterior de l’Ajuntament de Ripoll. 

 

Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya per tal que adopti les 

mesures necessàries i aporti els recursos suficients per tal d'aturar i eliminar la 

proliferació de l'espècie invasora de la vespa asiàtica (vespa velutina nigrithorax). 

 

Tercer. Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat i en concret als 

departaments competents en la matèria, concretament al Departament de Territori 

i Sostenibilitat i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i a 

l’Ajuntament de Ripoll. 

 

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president 

de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart a signar tots i 

cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  

 

 

13.0.- Assumptes urgents. 

 

No n’hi ha. 

 

14.0.- 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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