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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament  
 
Núm.: 1 
Caràcter: ordinari 
Dia: 13 de gener de 2017 
Inici: 21:00 
Acabament: 21:30 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Pere Suñer i Vilanova 

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet  
Sra. Carme Serra Casamitjasa  
Sra. Mireia Solé i Hernández  
Sr. Sebastià Folcrà i Nou 

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Presa de possessió del càrrec d’un regidor. 
3. Correspondència. 
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
5. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
6. Aprovació d’una esmena material al document definitiu de la modificació 

número  1 del Pla Parcial de Can Gassiot II. 
7. Mocions d’altres entitats: 

7.1. Moció de suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels 
desapareguts de la Guerra Civil.  

8. Assumptes urgents. 
9. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Per unanimitat dels cinc membres assistents dels set que de Dret formen la 
corporació, s’aprova l’Acta núm. 8, de 25 de novembre de 2016. 
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2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR 
 
Vista la credencial expedida per la Junta Electoral Central presentada a l’Ajuntament 
de Molló per l’interessat Sr. Sebastià Folcrà Nou, en substitució de regidor que va 
renunciar al Ple passat Sr. Jordi Aspar Bas; 
 
Vista de regulació de la Llei Electoral sobre presa de possessió i renúncies dels 
regidors dels ajuntaments; 
 
Atès que compareix com a públic el Sr. Sebastià Folcrà Nou; 
 
El president del Ple demana a l’interessat que s’acosti a la taula del Ple i formula el 
requeriment següent: 
 

- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar 
la Constitució i l’Estatut d’ Autonomia de Catalunya com a normes 
fonamentals de l’Estat? 

 
A la qual cosa l’interessat contesta: 
 

- Sí ho prometo. 
 
Seguidament el president demana a l’interessat que ocupi el seu escó com a regidor 
de Ple dret de l’Ajuntament de Molló. 
 
Els assistents feliciten el nou regidor i li desitgen molta sort i encerts en aquesta 
nova etapa. 
 
3. CORRESPONDÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple: 
 
Data Resum 
5/12/2016 Repsol. Subministrament de gas de Repsol Butano, SA passarà a ser 

gestionada per Gas Natural Redes GLP, SA. 
27/12/2016 Consell Comarcal del Ripollès. Proposta de creació de la comissió comarcal 

d’ensenyament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 14/11 D’incoació d’un expedient de generació de crèdits 8/2016. 
2 14/11 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits 8/2016. 
3 17/11 D’incoació d’un expedient de generació de crèdits 9/2016. 
4 17/11 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits 9/2016. 
5 22/11 De suspensió de llicència d’obres majors per a la construcció d’un garatge al Veïnat 

del Riberal, 10. 
6 23/11 D’atorgament de llicència d’obres majors per reconstrucció d’un edifici unifamiliar al 

carrer d’Amunt, 26 d’Espinavell. 
7 23/11 D’imposició de multes coercitives per incompliment del requeriment de restauració 

urbanística a la finca del carrer de Mossèn Joan Giramé, 6, de Molló. 
8 23/11 D’autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa. 
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9 23/11 D’adhesió a la pròrroga al servei de telecomunicacions Localret. 
10 23/11 De tenir per acomplert un requeriment de restauració de la legalitat urbanística i 

donar de baixa el càrrec per executiva corresponent a un expedient de les finques 
del carrer de Sant Sebastià, 6-8, de Molló. 

11 28/11 De suspensió del termini de llicència d’obres per impossibilitat d’accés fins a 
autorització judicial a la finca segons el propietari, al veïnat de Ginestosa, 15. 

12 28/11 De retorn de fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de llicència 
d’obres al veïnat de Ginestosa, 16. 

13 28/11 D’expedient de disciplina urbanística per neteja i tancament de solar al C/ de la Font 
vella, 10-12-14. 

14 29/11 De retorn de fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de la llicència 
d’obres al carrer del Pirineus, s/n, de Molló. 

15 30/11 D’autorització i cessió de crèdit per a les actuacions de millora al camí de la Roca de 
Santa Creu (Santa Magdalena) de Molló per part del Consell Comarcal del Ripollès. 

16 30/11 D’aprovació del projecte d’urbanització del carrer d’Amunt, 8-20, d’Espinavell. 
17 30/11 De baixa de rebut d’aigua per fuita i nova liquidació corresponent al consum d’aigua 

del 1r semestre de 2016 de la finca del C/ Costabona, 4 d’Espinavell. 
18 1/12 De modificació de l’aval en relació a les obres d’urbanització de Can Gassiot II, 

corresponent a un habitatge unifamiliar aïllat i garatge al carrer del Ter, 2, de Molló.  
19 1/12 De modificació de l’aval en relació a les obres d’urbanització de Can Gassiot II, 

corresponent a un habitatge unifamiliar aïllat i garatge al carrer de la Retirada, 1, de 
Molló. 

20 1/12 D’indemnització als regidors per a les assistències als plens ordinaris de juliol a 
desembre de 2016. 

21 2/12 De requeriment adequació obres llicència atorgada al C/ d’Enllà, 3, d’Espinavell. 
22 5/12 Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa. 
23 5/12 Sobre incoació d’un expedient de generació de crèdits 10/2016. 
24 5/12 Aprovació expedient de generació de crèdits 10/2016. 
25 9/12 De requeriment de documentació per retorn ICIO i avals d’unes obres no executades 

al C/ de la Font Vella, 10-12-14. 
26 14/12 De comunicació de canvi de titularitat d’explotació ramadera no sotmesa al règim 

d’intervenció integral de l’administració ambiental del Mas Can Illa, al veïnat de 
Ginestosa, 6, de Molló. 

27 19/12 De retorn de l’import d’una comissió bancària corresponent a una devolució del 
rebut de la taxa de manteniment 2016 del nínxol número 88 del cementiri municipal 
de Molló per haver-se abonat per duplicat. 

28 19/12 D’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel 
consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (EXP. 
2015.05). 

29 21/12 D’assabentat de la primera ocupació de l’edifici al carrer d’Amunt, 18, d’Espinavell. 
30 21/12 Declaració d’innecessarietat de segregació d’una finca al terme municipal de Molló.   
31 22/12 De creació d’una nova aplicació pressupostària 2017. 
32 23/12 D’arxiu d’expedient de  disciplina i multes coercitives de la finca del carrer de 

Mossèn Joan Giramé, 6, de Molló. 
33 27/12 Retorn d’un import pagat per duplicat de la llicència ambiental d’un establiment 

destinat a residència casa de pagès, a Espinavell. 
34 29/12 De baixa de rebut d’aigua per fuita i nova liquidació de la finca del C/ de Freixenet, 

1, de Molló. 
35 30/12 Sobre bonificació IVTM d’un vehicle de més de 25 anys i desestimació de dues altres 

sol·licituds per no complir els requisits.  
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dóna compte de les relacions de factures de la 31 a la 36 de 2016 aprovades des 
de la darrera sessió plenària. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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6. APROVACIÓ D’UNA ESMENA MATERIAL AL DOCUMENT DEFINITIU DE LA 
MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PLA PARCIAL CAN GASSIOT II. 
 
Atès que el Ple de 7 d’octubre de 2016 va aprovar definitivament la Modificació 1 del Pla 
Parcial Can Gassiot II, que desenvolupa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 81.1.a) del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Atès que aquesta modificació, aprovada definitivament per l’Ajuntament, ha estat publicada 
al BOP. També s’ha tramès als SSTT, tal com preveu la Llei d’Urbanisme en el cas de 
planejament derivat de POUM; 
 
Vist que en el moment de comprovar si les prescripcions de l’últim acord de la Comissió han 
estat incorporades en el document aprovat definitivament resultà que a la normativa de la 
modificació, concretament a l’article 27, hi ha una errada a l’apartat 4; 
 
Vist que s’ha detectat l’errada material consistent en canviar l’apartat d’usos del Pla Parcial, 
aspecte que no coincideix amb cap dels objectius de la modificació; 
 
Vista la documentació rectificativa que ha fet arribar l’equip redactor de la modificació a 
l’Ajuntament;  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’esmena material del document objecte d’aprovació definitiva per acord del Ple 
de 7-10-2016 pel que fa la Modificació 1 del Pla Parcial Can Gassiot II, que desenvolupa el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló. 
 
2. Remetre en el termini d’un mes la documentació tècnica i administrativa completa de la 
modificació del Pla Parcial aprovada a la Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes 
d’informació, coordinació i arxiu.  

Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació, tot això sens 
perjudici del règim de comunicació d’acords, regulat en la Legislació municipal i règim local 
de Catalunya. 

3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci de l’esmena corresponent. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS: 
 
7.1. MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS 
DESAPAREGUTS DE LA GUERRA CIVIL. 
 
L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la Guerra Civil. Es tracta de 
recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que quan s’obrin les fosses i 
es facin les exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 

El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya presentava 
la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses 
comunes fetes al país. No hi havia però cap pla d’identificació de les persones 
desaparegudes. Alguns familiars d’aquestes van prendre consciencia de l’ urgència de 
conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, tot i que cada cop més 
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grans i amb risc de desaparició, per assegurar les futures comparatives de l’ADN i 
mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 

El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i van 
crear un protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. 
Era un procés similar al que s’estava duent en altres parts del món que estaven 
patint o acabaven de patir conflictes bèl·lics. El setembre de 2013 amb la inspecció 
que els comissaris de l’ONU per les Desaparicions Forçades van fer a l’estat espanyol, 
es va aprovar al Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern, 
el Banc D’ADN i la modificació de la llei de Fosses aprovant-se el 19 de desembre de 
2013. 

El grup que impulsa el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el micromecenatge 
(Verkami) el finançament que va permetre l’elaboració d’un curt documental 
interactiu per ajudar a fer pedagogia de la necessitat d’aquesta eina genètica per a la 
identificació de persones. 

Per tot això abans esmentat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Molló a la iniciativa del 
Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans 
del municipi amb un banner al web municipal que faciliti l’enllaç amb el projecte del 
Banc d’ADN i altres relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, al Parlament de Catalunya i els seus grups, al Consell Comarcal 
del Ripollès, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona les 
desaparicions forçades del període 1936-1977. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. ASSUMPTES URGENTS. 
 
No n’hi ha 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha 
 
 
 
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i 
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu 
vistiplau. 
 
El secretari,  Vist i Plau, 
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