
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

 
 

 

          
Ajuntament de Molló 

 
      

 
 

 1 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Núm.: 8/2013 
Caràcter: ordinària 
Dia: 8 de novembre de 2013 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:00 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

Sr. Pere Suñer i Vilanova 
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa  

 Sra. Mireia Solé i Hernández  
 Sr. Jordi Aspar i Bas 
Excusen: Cap 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme 
Autònom Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per les funcions 
públiques de Secretaria a l’Ajuntament de Molló. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a 
l'efecte de tractar el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Correspondència i despatx oficial. 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
5. Aprovació i/o modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 

tributs municipals (aprovació provisional) per l’exercici 2014. 
6. Aprovació del Pressupost i de la Plantilla de Personal pel 2014. 
7. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució corresponent al 

tercer trimestre del pressupost de 2013 al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 

8. Autorització d'utilització privativa d’una sala municipal per a instal·lació 
d'una farmaciola. 

9. Aprovació de la minuta de conveni a signar amb els propietaris afectats 
pel PAU 1 de Molló sobre canvi del sistema de compensació a cooperació, 
així com de cessió anticipada de terreny destinats a sistemes públics per 
l’execució del projecte d’obra d'instal·lació de compactadors de residus 
urbans afectes al servei de recollida d'escombraries i iniciar l’expedient de 
reparcel·lació per al desplegament de l’actuació urbanística del polígon 
d’actuació urbanística PAU 1 mitjançant el sistema de reparcel·lació per 
modalitat de cooperació. 

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
de Molló, en data de 17 de gener 
de 2014. 
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10.  Mocions: 
10.1 Moció a favor de permetre polítiques de desenvolupament local i 
ocupació a l’Administració Local. 

11.  Assumptes urgents. 
12.  Precs i preguntes. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcalde president declara oberta la 
sessió i es tracten successivament els punts següents: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta número 7/2013, de 6 de setembre de 2013, 
sense esmenes. 
 
2.CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL. 
 

Núm. 
Ordre 

Ple 

Data Assumpte 

1 18/09 Consorci Vies Verdes de Girona. Ruta Pirinexus escollida finalista a la fira 
Fiets en Wandelbeurs, la de més prestigi a nivell mundial de cicloturisme 
i senderisme. 

2 07/10 Preven Control. Revisió ITV vehicles agrícoles i ciclomotors el 14 de 
novembre de 2013. 

3 30/10 Consorci Alba-Ter. Assemblea General 2013 el dia 4 de desembre a les 
19h a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 

 
L’alcalde explica la correspondència 
 
3.DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 30/09 Aprovació contracte de gestió forestal amb l’ADF de la Vall de Camprodon. 
2 03/09 Termini al·legacions per donar de baixa inscripció en el padró d’habitants. 
3 04/09 Llicència d’obres per arranjar goteres arrebossat parcial de façana, a la Pl. 

Major, 10. 
4 10/09 Suspensió de llicència d’obres per la construcció d’edifici entre-mitgeres 

destinat a garatge al C. Puigmal, 4. 
5 10/09 Suspensió de llicència d’obres per la construcció d’edifici entre-mitgeres 

destinat a garatge al C. Puigmal, 3. 
6 10/09 Llicència d’obres per reparació de coberta plana, ampliació i substitució de 

porxo al C/ Font Vella, 1. 
7 16/09 Desestimació de sol·licitud de fraccionament de pagaments. 

8 16/09 Liquidació definitiva de llicència d’obres al veïnat de Ginestosa, 13. 
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9 17/09 Aprovació de pressupost per les obres de realització d’un mur de pedra seca 
al camí de Can Porquer. 

10 17/09 Llicència d’obres per restaurar la portalada de l’Església de Santa Cecília. 
11 19/09 Adhesió a la sol·licitud de subvenció per a la realització d’actuacions de 

foment de l’ocupació del Consell Comarcal del Ripollès. 
12 23/09 Ordre d’execució a la propietat situada al c. Sant Sebastià, 6-8. 

13 24/09 Suspensió de la tramitació d’una llicència d’activitats a C/ d’Ençà, 5 
Espinavell 

14 24/09 Aprovació de fraccionament d’un deute pendent per liquidació parcel·les del 
carrer dels Pirineus 9 i 11.  

15 27/09 Aprovació del marc pressupostari per als exercicis econòmics 2014-2016 i 
del límit màxim de despesa no financera 

16 30/09 Autorització ús Sala Polivalent de Molló per a festa d’aniversari infantil 
17 03/10 Autorització Centre Social Migjorn per fer-hi curs de gimnàs. 
18 07/10 Liquidació  import per expedició de documents administratius. 
19 07/10 Incoació d’expedient sancionador per infracció urbanística al Veïnat de 

Ginestosa, 15. 
20 08/10 Suspensió tramitació llicència d’obres al veïnat de Ginestosa, 15.  
21 08/10 Resolució d’ordre d’execució al c. d’Amunt, 12 

22 08/10 Baixa d’un rebut d’escombraries per error al c. d l’Església, 3-5 baixos 

23 14/10 Llicència d’obres per la construcció d’envans interiors en planta soterrani al 
C. Guardiola, 10 

24 15/10 Requeriment de documentació per llicència d’obres al C. d’Amunt, 18 
d’Espinavell 

25 15/10 Requeriment de documentació per a llicència d’obres menors al veïnat del 
Riberal, 10 

26 15/10 Requeriment de documentació i de diverses observacions sobre sol·licitud de 
llicència d’obres per a construcció d’edificis destinats a garatges al C. 
Puigmal, 3 i 4 

27 15/10 Requeriment de documentació per a llicència d’obres menors al C. d’Amunt, 
26 d’Espinavell 

28 15/10 Llicència de segregació i parcel·lació de finques situades als carrers de 
Francesc Pastoret i de Sta. Magdalena 

29 16/10 Autorització d’ús de la Sala Polivalent de Molló per festa d’aniversari 

30 21/10 Retorn import per càlcul erroni d’autoliquidació de llicència d’obres al veïnat 
de Favars, 18 

31 24/10 Indemnització als ramaders participants a la Tria de Mulats d’Espinavell 
2013 

32 24/10 Aprovació inicial de la modificació del projecte d’urbanització del Pla Parcial 
Urbanístic de Can Gassiot II 

33 24/10 Atorgament de llicència d’obres menors per construcció de tanca de fusta al 
C. Guardiola, 4 

34 29/10 Atorgament de llicència d'obres i pròrroga per intervenció a l'absis i 
portalada de l'Església de Santa Cecília de Molló 

 
El Ple en queda assabentat 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dóna compte al ple de les relacions de factures aprovades: la 28 i la 29. 
 
El Ple en queda assabentat 
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5. APROVACIÓ I/O MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) PER L’EXERCICI 2014 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com 
a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les 
ordenances fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i 
les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de 
la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han 
de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vistos els informes tecnicoeconòmic als quals fa referència l’article 25 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el 
valor de mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun 
dels supòsits que originen la imposició o la modificació, en el seu cas, de les 
taxes; 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals  respecte de les taxes per la prestació de serveis 
públics  o realització d’activitats administratives de competència local, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà; 
 
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció,  
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Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent : 
 
1. APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2014 i següents, l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
2. APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2014 i següents, la modificació de 
les ordenances fiscals que seguidament es relacionen: 
 
a) Ordenança fiscal núm. 1.- IBI. Es modifica l’article 12: 

Article 12 - Règim d’ingrés.  
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 
determinarà cada any per part de l'Ajuntament de Molló i es farà públic 
mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província per part del 
Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 
b) Ordenança fiscal núm. 2.- ICIO: es modifica l’article 8: 

Article 8. Liquidació. 
Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una autoliquidació amb 
caràcter de liquidació provisional. 
 
1. OBRA MAJOR: La base imposable d’aquesta autoliquidació provisional es 
determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que 
hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.  
 
2. OBRA MENOR: La base imposable d’aquesta liquidació provisional vindrà 
determinada per un memòria valorada on consti la descripció de l’obra, 
amidaments, plànols, materials i costos o pel pressupost de les obres degudament 
detallat.   
 
3. En el cas que, per les obres majors, no es disposi de pressupost visat pel 
Col·legi Oficial corresponent, i que, per les obres menors, no es disposi de la 
memòria valorada o projecte, la base imposable serà determinada pels tècnics 
municipals, d’acord amb els càlculs proposats a la guia per obtenció del preu 
d’execució material (PEM) del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. 

 
c) Ordenança fiscal núm. 3.-IVTM: increment de 1,5% 
 
d) Ordenança fiscal núm. 7. Taxa per expedició de documents administratius 

Article 7 
La tarifa a que es refereix l’article anterior, s’estructura en els epígrafs següents: 
 
Epígraf primer: Certificacions i compulses: 

1. Certificats de Secretaria, a excepció dels d’empadronament 7,00 € 
2. Certificacions per reagrupament familiar 
a) Certificació 
b) Si cal, visita tècnica per adequació d’habitatges per reagrupament 
familiar 

 
10,00 € 

 
60,00 € 

3. Certificats de nomenclatura i numeració del carrer 7,00 € 
4. Certificats de dades de l’àrea d’Intervenció 7,00 € 
5. Certificats de terrenys comunals  15,00 € 
6. Altres certificacions relatives a padrons fiscals o acords de 
l’Ajuntament: 
a) De l'any en curs, per cada una 
b) D’anys anteriors, per cada any transcorregut s’incrementarà la quota 

 
15,95 € 
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un 10% 
7. Certificacions o informes sol·licitats per particulars (a raó de les hores 
del tècnic que ha d'emetre el certificat/informe) 

 
45€/h 

8. Compulsa de documents, per cada full  1,00 € 
 
Epígraf segon: Documents expedits o emesos per les oficines municipals: 

1. Per qualsevol compareixença davant l’Alcaldia o qualsevol autoritat o 
funcionari municipal, per a qualsevol finalitat amb constància per escrit, 
sol·licitada per l’interessat (per foli emès) 

20,00 € 

2. Fotocòpies, per full DIN A4 blanc/negre 0,10 € 
3. Fotocòpies, per full DIN A3 blanc/negre 0,25 € 
4. Recerca de documentació provocada per l’administrat, per cada any 
d’antiguitat, amb un màxim de 60€ 

 
10,00 € 

5. Servei de fax (per full) 1,00 € 
6. Fotocòpies, per full DIN A4 color 0,30 € 
7. Fotocòpies, per full DIN A3 color 0,60 € 
8. Tramitacions d’expedients de concessió de llicències municipals 12,00 € 
9. Expedició del títol de concessió funerària 15,00 € 
10. Expedició duplicats de títol de concessió funerària amb anunci 65,00 € 
11. Expedició de la targeta de la Biblioteca/Telecentre 7,50 € 
12. Expedició de la targeta de la Biblioteca/Telecentre per pèrdua de 
targeta anterior  

 
15,00 € 

 
Epígraf tercer: Documents relatius a serveis de gestió cadastral i tributària: 

1. Gestió de documents a través de l’oficina virtual del cadastre 10,00 € 
 
Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme: 

1. Informe de qualificació urbanística (clau i qualificació) 35,00 € 
2. Informe urbanístic  85,00 € 
3. Informe de compatibilitat urbanística 55,00 € 
4. Informe sobre legalitat o antiguitat d’habitatges 35,00 € 
5. CD-ROM i similars amb informació urbanística o de projectes 10,00 € 
6. CD-ROM i similars amb cartografia en format cartogràfic 85,00 € 
7. Expedient aprovació o modificació projecte de reparcel·lació o 
compensació (Si l’expedient de compensació comporta la publicació 
dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació, els 
promotors hauran de satisfer íntegrament, a més, aquestes 
despeses) 

 
 
 

400,00 € 

8. Expedient aprovació o modificació projecte d’urbanització 400,00 € 
9. Expedient aprovació o modificació de plans especials 400,00 € 
10. Tramitació estudis de detall 400,00 € 
11. Expedient aprovació o modificació pla parcial   600,00 € 
12. Expedient aprovació o modificació pla parcial amb projecte 
d’urbanització 

 
900,00 € 

13. Expedient aprovació o modificació pla parcial amb reparcel·lació i 
projecte urbanització  

 
1.500,00 € 

14. Expedient d’exposició pública d’avanços de planejament (POUM, PPV i 
PEU/PMU (article125RP) 

 
400,00 € 

15. Expedient de modificació puntual del POUM  
a) Fins a 1Ha 
b) De 1 a 10 Ha  
c) Més de 10 Ha   

 
750,00 € 

1.500,00 € 
1.500,00 € 

/Ha 
(+ 100,00 

€/Ha) 
16. Expedients en sòl no urbanitzable tramitats d´acord amb l’art.48 
RLUC. Quan sigui l´Ajuntament qui faci les sol·licituds dels informes 
preceptius de l´article abans esmentat aquesta tarifa s'augmentarà 

 
 

400,00 € 
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en 150,00 €  
17. Tramitació expedient de declaració de ruïna i obres d'execució 200,00 € 
18. Informes dels serveis tècnics municipals en relació a l’estat de 
conservació d’edificis, terrenys i solars, medicions, taxacions, requerits pels 
veïns, que comportin desplaçament dels tècnics fora de les dependències 
municipals 

 
 

60,00 € 

 
En el cas que la tramitació de l'expedient requereixi publicació en butlletins oficials s’afegirà el seu 
cost.  
 
Epígraf cinquè: Àrea d'activitats. Documents relatius a l'obertura d'establiments: 

1. Informe urbanístic en matèria d'activitats 60,00 € 
 
Epígraf sisè: Casaments civils 

1. Tramitació de l'expedient de casament civil 
(En el cas que la tramitació requereixi publicació en butlletins oficials 
s’afegirà el seu cost). 

40,00 € 

 
Epígraf setè: Expedició llicències comunals 

1. Expedició llicències 3,00€/ubm 
 
 
e) Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per llicencies urbanístiques 

- Article 2: rectificar Pla General d’Ordenació Urbana per Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal 
 
- Article 6. Regiran les següents tarifes: 
1. Llicència d'Obres majors, sobre import del 
projecte visat pel col·legi oficial corresponent 

0,25% del pressupost del projecte, 
amb un mínim de 30€ i amb un 
màxim de 500€. 

2. Llicència d'Obres menors, sobre pressupost o 
memòria valorada presentada per l’interessat 

0,25% del pressupost amb un 
mínim de 30€. 

3. Llicència d'Expedients de modificació de 
projectes: Obres majors 

10% del pressupost de la 
modificació, amb un mínim de 15€ i 
amb un màxim de 250€. 

4. Llicència d'Expedients de modificació de 
projectes: Obres menors 

10% del pressupost de la 
modificació amb un mínim de 15€. 

5. Llicència expedients de pròrroga: Obres majors 60,00 € 
6. Llicència expedients de pròrroga: Obres menors 10,00 € 
7. Llicència d’instal·lació de grues 150,00 € 
8. Llicències de parcel·lació Quota fixa: 60€.  

S’incrementarà en 25€ per cada 
parcel·la resultant 

9. Llicències de 1ª ocupació, primera utilització o 
modificació del seu ús 

 
75,00 € 

10. Llicència de divisió horitzontal Quota fixa: 60€ 
S’incrementarà en 25€ per cada 
entitat resultant 

10. Legalització d’obres iniciades sense permís 
 

0,45% del pressupost del projecte, 
amb un mínim de 60€ i amb un 
màxim de 800€. 

11. Per instal·lació de rètols a la via pública, per 
unitat 

 
25,00 € 

12. Canvis de titularitat de les llicències 
urbanístiques 

35,00 € 

 
f) Ordenança fiscal número 12. Taxa pel servei d’escombraries i deixalles  

- Modificar les tarifes de l’article 5 amb una rebaixa del 10%: 
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2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

TIPUS NUCLI 1 NUCLI 2 NUCLI 3 NUCLI 4 
Habitatges 110,69 € 99,62 € 77,48 € 55,34 € 
Hotels, hostals, 
pensions i anàlegs 

Fins a 25 places 641,28 € 577,55 € 448,89 € 320,64 € 
De 26 places o més 824,97 € 742,47 € 577,48 € 412,49 € 

Turisme rural, 
refugis i cases de 
colònies 

Fins a 10 places 135,50 € 121,95 € 94,85 € 67,75 € 
De 11 places o més 225,50 € 202,95 € 157,85 € 112,75 € 

Supermercats, cooperatives, magatzems. 164,34 € 147,91 € 115,04 € 82,17 € 
Restaurants 397,06 € 357,36 € 277,95 € 198,53 € 
Bars i cafeteries (que no serveixin menjars) 305,17 € 274,65 € 213,62 € 152,59 € 
Botigues d’aliments i begudes 164,34 € 147,91 € 115,04 € 82,17 € 
Altres botigues que no venguin aliments, 
tallers,  oficines, despatxos professionals* 

110,69 € 99,62 € 77,48 € 55,34 € 

Indústries Fins a 10 treballadors 397,06 € 358,17 € 277,95 € 198,53 € 
D’11 treballadors o més 496,44 € 446,80 € 347,51 € 248,22 € 

Càmpings i cases 
de colònies (per 
plaça) 

Fins a 40 parcel·les 135,50 € 121,95 € 94,85 € 67,75 € 
De 41 a 100 parcel·les 225,50 € 202,95 € 157,85 € 112,75 € 
Més de 100 parcel·les 383,18 € 344,86 € 268,23 € 191,59 € 

 
- Modificar l’article 7.3: 3. El cobrament de les quotes es realitzarà en dos 
períodes de cobrança durant l'any. 

 
g) Ordenança fiscal núm. 16. Taxa pel subministrament d’aigua  

- Article 6. Quota tributària  
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Tarifa primera: Subministrament d’aigua. 
Ús domèstic (habitatges): 
1r. tram: fins a 60 m3  semestrals............................. 0,56 €/ m3 

2n. tram: de 61 m3  fins a 200 m3  semestrals ............ 0,76 €/ m3 

3r. tram a partir de 201 m3  semestrals ..................... 0,96 €/ m3 

 
Industrials i altres (hotels, restaurants, indústries, i explotacions ramaderes): 
1r. tram: fins a 200 m3 semestrals ............................  0,56 €/ m3 

2n. tram: a partir de 201 m3  semestrals ........  0,76 €/ m3 

 
Tarifa segona. Connexions i altres: 
- Dret de connexió a la xarxa d’aigües ........ 175 € (IVA inclòs) 
- Instal·lació de comptadors ...................... 125 € (IVA inclòs) (per la 
instal·lació i l’adquisició de l’aparell comptador) 
- Conservació de comptadors .............................. 1,50€ /semestral 
 
A aquests imports s’afegirà l’IVA vigent corresponent (a excepció del què consta 
com a IVA inclòs) 
 
-Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
3. La liquidació es practicarà semestralment i s’haurà de pagar per domiciliació 
bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en 
l’oficina de recaptació municipal.  
 
- Article 9. Notificacions de les taxes  
5. De la quota que semestralment es liquidarà per consums del període anterior 
l’interessat pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet 
durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.  
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- Article 11.1. Rectificar l’òrgan de recaptació que és el “Consorci de Recaptació 
Cerdanya-Ripollès” 

 
h) Ordenança fiscal núm. 18. Ordenança general reguladora de les taxes per a la 
utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local 

D) Taxa per quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 
9 - Aparcaments de vehicles a la Tria de Mulats (per cada vehicle)... 5€ 
 
G). Taxa per a la utilització privativa de la sala de sessions o d’altres dependències 
de l’Ajuntament: 
- Per l’ús del local dels baixos de l’Ajuntament destinat a Farmaciola: 50 €/mes 

 
3. IMPOSAR  els preus públics per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local i APROVAR PROVISIONALMENT la/es 
ordenança/ces fiscal/s reguladora/es de la/es mateixa/es que seguidament es 
relaciona/en: 
 
Modificació dels annexos de l’Ordenança fiscal General núm. 14, reguladora dels 
preus públics. 
 
Annex a l’ordenança general núm. 14 reguladora dels preus públics 

Les tarifes seran les següents: 
 PREU TARIFA 

REDUÏDA 
Pernocta i esmorzar 23,00 € 20,50 € 
Mitja pensió 38,00 € 35,00 € 
Pícnic 10,00 €  
Lloguer tovalloles o llençols 3,00 €  
Dutxa calenta 1,00 €  
Lloguer de la sala polivalent amb 
dret a cuina lliure i lavabo 

5 €/hora o 50€/dia 
(de 9 a 19 hores) 

 

 
La tarifa reduïda s’aplicarà als següents col·lectius: 

• Persones que acreditin estar federades (FEEC, FEDME) 
• Persones que acreditin estar realitzant pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume 
• Persones usuàries de les activitats conveniades entre entitats de lleure o natura i el refugi. 

 
Deixar sense efecte la regulació de les tarifes continguda a l’article 9 del Reglament 
del Refugi els Estudis d’Espinavell. 
 
Neteja viària de neu: 45 €/hora 
 
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el 
termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
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reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà 
definitivament aprovat. 
 
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D'EXECUCIÓ I DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL PER L'EXERCICI 2014 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014, elevat a 
aquesta corporació en la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, junt 
amb la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual. 
 
El resum del pressupost per a l’any 2014, a nivell de capítols, és el següent: 
INGRESSOS 

Capítol Import 
1-Impostos directes 186.468,00 
2-Impostos indirectes 10.000,00 
3-Taxes, preus públics i altres ingressos 127.680,29 
4-Transferències corrents 135.057,00 
5-Ingressos patrimonials 5.050,00 
7-Transferències de capital 0,00 
8-Actius financers 0,00 
9-Passius financers 0,00 

TOTAL 464.255,29 
 

DESPESES 
Capítol Import 

1-Despeses de personal 98.389,29 
2-Despeses corrents en béns i serveis 232.747,00 
3-Despeses financeres 2.900,00 
4-Transferències corrents 76.900,00 
6-Inversions reals 22.319,00 
7-Transferències de capital 0,00 
8-Actius financers 0,00 
9-Passius financers 31.000,00 

TOTAL 464.255,29 
 
Resultant, per tant, sense dèficit. 
 
Així mateix, i vistes les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa al plenari 
l’adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014, junt amb les seves 
Bases d’Execució. 
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2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2014: 
 

PLANTILLA DE PERSONAL - 2014 
 
PLANTILLA DE PERSONAL  PLACES VACANTS  GRUP 
A) FUNCIONARIS 
Administració general: 
- Auxiliar administrativa    1  1  C2 – nivell 18 
Total plantilla personal funcionari   1  1 
B) LABORALS 
- Auxiliar administrativa   1  1  C2 
- Peó manteniment    2  1  AP 
- Personal de neteja     1  0  AP 
- Personal piscina     1  1  AP 
Total plantilla personal laboral   5  3 
 
TOTAL GENERAL     6  4 
 
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí 
Oficial de la Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i 
considerar-los aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si 
durant l'esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions. 
La interventora explica la proposta. 
 
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
7. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2013 AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
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. 
 
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de 
l’anterior, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig 
termini de l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de 
l’1,7%. 
 
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 ajustaran la 
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despesa pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi el 
principi d’estabilitat pressupostària.  
 
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar 
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, 
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat 
pel plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera 
(Generalitat de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment. 
 
Es per tot 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 tercer trimestre del pressupost de 2013, el 
contingut del qual és el següent: 
 
Dades econòmiques: 
 
Dades econòmiques: 

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013  
 

Entidad Local: 
09-17-107-A

  
Molló (14553)

 

   

 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  

(Unidad: Euros) 
 

 Ejercicio Corriente Ejercicios 
cerrados Estimación 

Derechos 
Reconocidos 
Netos a 31-

12-2013 
INGRESOS Previsiones 

iniciales 

Estimación 
Previsiones 

definitivas al 
final de 

ejercicio (1) 

Derechos 
Reconocidos 

Netos (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

1
 
Impuestos 
directos  

196.876,46

 

196.876,46

 

100.674,01

 

84.701,09

 

67.308,57

 

174.253,19

 

2
 
Impuestos 
indirectos  

18.000,00

 

18.000,00

 

7.989,37

 

7.965,37

 

225,00

 

10.652,49

 

3
 

Tasas y 
otros 
ingresos  

104.928,27

 

114.803,60

 

114.239,76

 

102.599,44

 

32.591,11

 

157.399,97

 

4
 

Transferenc
ias 
corrientes  

102.500,00

 

112.121,00

 

55.853,54

 

55.853,54

 

9.157,68

 

121.211,51

 

5
 

Ingresos 
patrimonial
es  

77,00

 

77,00

 

210,00

 

210,00

 

0,00

 

210,00

 

6
 

Enajenación 
de 
inversiones 
reales        

7
 
Transferenc
ias de 

19.812,00 19.812,00 0,00 0,00 32.207,34 21.250,00
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capital        

8
 
Activos 
financieros  

0,00

 

154.611,48

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

9
 
Pasivos 
financieros  

      

Total 
Ingresos 

442.193,73

 

616.301,54

 

278.966,68

 

251.329,44

 

141.489,70

 

484.977,16

 
 

 Ejercicio Corriente Ejercicios 
cerrados Estimación 

Obligaciones 
Reconocidas 
Netas a 31-

12-2013 
GASTOS Créditos 

iniciales 

Estimación 
Previsiones 

definitivas al 
final de 

ejercicio (1) 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netos (2) 

Pagos 
Liquidos (2) 

Pagos 
Liquidos (2) 

1
 
Gastos de 
personal  

97.786,28

 

97.786,28

 

66.806,18

 

66.806,18

 

0,00

 

87.743,73

 

2
 

Gastos en 
bienes 
corrientes y 
servicios  

207.494,29

 

229.529,32

 

151.626,83

 

128.512,44

 

46.467,05

 

202.169,11

 

3
 
Gastos 
financieros  

6.937,46

 

6.937,46

 

1.999,27

 

1.999,27

 

0,00

 

2.691,36

 

4
 

Transferenc
ias 
corrientes  

74.839,50

 

76.736,75

 

45.750,20

 

45.750,20

 

0,00

 

63.383,02

 

5
 

Fondo de 
contingenci
a y Otros 
imprevistos        

6
 
Inversiones 
reales  

22.015,00

 

172.190,53

 

15.769,36

 

12.268,83

 

1.932,38

 

85.829,95

 

7
 

Transferenc
ias de 
capital        

8
 
Activos 
financieros  

      

9
 
Pasivos 
financieros  

33.121,20

 

33.121,20

 

15.002,03

 

15.002,03

 

0,00

 

23.166,08

 

Total 
Gastos 

442.193,73

 

616.301,54

 

296.953,87

 

270.338,95

 

48.399,43

 

464.983,25

 
 

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , 
incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido  

 
 
 

 
 

F.3.2 Informe 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 
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09-17-107-AA-000 Molló 484.977,16 441.817,17 995,28 0,00 44.155,27 

 
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 44.155,27 

Objetivo en 2013 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en 
el Plan Económico Financiero aprobado 

0,00 

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA   

 
 

F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto  
3º Trimestre Ejercicio 2013  

Entidad 

Gasto 
computable 
Liquid.2012 

(1) 

Tasa de 
referencia 

(2) 

Aumentos/ 
disminuciones 

(art. 12.4) 
Pto. Act.2013 

(3) 

Límite de la 
Regla Gasto 

(4) 

Gasto 
computable 

Previsión 
Liquidación 

2013 
(5) 

09-17-107-AA-000 Molló 466.203,66 474.129,12 0,00 474.129,12 414.125,80 

Total de gasto computable 466.203,66 474.129,12 0,00 474.129,12 414.125,80 

 
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2013" (4)-

(5) 
60.003,32 

Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2013 PEF vigente" y el "Gasto 
computable Pto.2013" Lim. PEF-(5) 60.003,32 

% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1) -0,11 
 

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO.  
 
 

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley orgánica 2/2012.  

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 3º 
trimestre del ejercicio 2013.  

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:  

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla el 
Plan Económico Financiero aprobado. 
Cumple el objetivo de Regla del Gasto. 
 

 
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament per part de la interventora 
de l’Ajuntament de Molló, 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’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data 31 d’octubre de 
2013. 
 
El Ple en queda assabentat 
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8. AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’UNA SALA MUNICIPAL 
PER A INSTAL·LACIÓ D'UNA FARMACIOLA. 
 
Vist que el Sr. Pep Pérez Martra ha resultat adjudicatari de la concessió de la 
farmaciola de Molló segons la Resolució de 16-10-2013 de la directora 
general d’Ordenació i Regulació Sanitàries, que autoritza la instal·lació al 
carrer Sant Sebastià, 2 de Molló, de conformitat al Decret 253/199.3, de 8 
d’octubre, modificat pel Decret 201/2002, de 23 de juliol; 
 
Atès que l’Ajuntament té aprovada l’Ordenança fiscal núm. 18 per l’ús 
privatiu del domini públic local, de conformitat a la Llei 25/98 que modifica el 
règim legal de les taxes estatals i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 
d’abril i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals; 
 
Vist que estan solidàriament obligats al pagament els qui han sol·licitat la 
concessió o la llicència per a l’aprofitament especial 
 
Atès que quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent 
com a ús privatiu el que està constituït per l’ ocupació directa o immediata 
d’una porció de domini públic, de manera que se’n limiti o se n’exclogui la 
utilització per part dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que 
comporti la transformació o la modificació del domini públic, la taxa ha 
d’ésser objecte de concessió. Les concessions s’adjudiquen partint del preu 
de tarifa, mitjançant un concurs segons la normativa del Reglament del 
patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la 
Generalitat 336/1988, de 17 d octubre, i la reguladora de la contractació dels 
ens locals. En caràcter supletori hi és d’aplicació el “Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales”, aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny. 
L’atorgament de les concessions correspon al Ple, i hi és preceptiu i 
indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació quan s’atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat dels béns 
de domini públic siguin superiors al 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal. 
 
Vist que quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter 
esporàdic o amb una durada inferior a un any, en el cas que els sol·licitants 
siguin més d’un, l’atorgament de la corresponent llicència correspon a 
l’Alcalde. Per al seu atorgament es parteix del preu de tarifa i cal seguir 
procediments que, sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis 
d’objectivitat, publicitat, i concurrència, com poden ser el concurs normal, el 
concursat, la subhasta mitjançant puges a la dita, etc. 
 
Vist que en els altres casos, correspon a l’alcalde l’atorgament de llicències 
d’ús o aprofitament especials de béns de domini públic pel preu de tarifa. 
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Vista la proposta de l’Alcaldia en el sentit d’adjudicar al concessionari de la 
farmaciola Sr. Pep Pérez Martra; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Atorgar al Sr. Pep Pérez Martra la llicència d’ús del local situat al baixos de 
l’Ajuntament, C. Sant Sebastià, 2 de Molló. 
Condicionar aquesta autorització a l’efectivitat de la concessió de la 
farmaciola així com a la seva vigència al seu favor. 
 
2. Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació del local municipal amb efecte 
d’1 de desembre de 2013. 
 
3. Notificar aquesta acord a l’interessat amb advertiment dels recursos 
procedents. 
 
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
9. APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR AMB ELS 
PROPIETARIS AFECTATS PEL PAU 1 DE MOLLÓ SOBRE CANVI DEL 
SISTEMA DE COMPENSACIÓ A COOPERACIÓ, AIXÍ COM DE CESSIÓ 
ANTICIPADA DE TERRENY DESTINATS A SISTEMES PÚBLICS PER 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA D'INSTAL·LACIÓ DE 
COMPACTADORS DE RESIDUS URBANS AFECTES AL SERVEI DE 
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I INICIAR L’EXPEDIENT DE 
REPARCEL·LACIÓ PER AL DESPLEGAMENT DE L’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 1 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ PER MODALITAT DE 
COOPERACIÓ. 
 
Als efectes de portar a terme el desplegament de l’actuació urbanística en el 
polígon d’actuació urbanística PAU 1 es vol fixar el sistema d’actuació urbanística 
per Reparcel·lació mitjançant la modalitat de cooperació.  
 
Atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la Legislació aplicable, 
mitjançant la present 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar la minuta de conveni a signar amb els propietaris afectats pel PAU 1 de 
Molló sobre canvi del sistema de compensació a cooperació, així com de cessió 
anticipada de terreny destinats a sistemes públics per l’execució del projecte d’obra 
d'instal·lació de compactadors de residus urbans afectes al servei de recollida 
d'escombraries I iniciar L’expedient de reparcel·lació per al desplegament de 
l’actuació urbanística del polígon d’actuació urbanística PAU 1 mitjançant el sistema 
de reparcel·lació per modalitat de cooperació. 
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2. Notificar individualment el contingut d’aquest acord al domicili fiscal de qui 
consta en els Registres Públics com a titulars de drets sobre les finques objecte de 
reparcel·lació, tot requerint que exhibeixin els títols que posseeixin i declarin les 
situacions de fet i jurídiques que coneguin i afectin a les seves finques. 
 
3. Sol·licitar al Registrador de la Propietat que emeti les certificacions de titularitat i 
de càrregues de totes les finques incloses en el polígon d’actuació urbanística. 
 
El registrador, amb motiu d’aquesta sol·licitud, ha d’estendre al marge de cada finca 
nota expressiva conforme són objecte de reparcel·lació. Una vegada inscrita la nota 
marginal indicada, les successives persones interessades que facin constar el seu 
dret en el Registre no han de ser citades preceptivament en l’expedient, llevat quan 
es personin en aquest expressament. 
 
4. Suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit del polígon de 
l’actuació urbanística, fins a la fermesa en via administrativa de l’operació 
reparcel·latòria.  
 
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
10. MOCIONS 
 
10.1 MOCIÓ A FAVOR DE PERMETRE POLÍTIQUES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
El país continua vivint un greu situació econòmica. Una de les conseqüències 
més directes i contundents és la desocupació. Així, segons les dades de l'EPA 
del primer trimestre del 2013, la taxa d'atur a Catalunya ascendia a 24,53% 
a Catalunya,  el que significa 902.300 aturats, i amb 267.000 llars catalanes 
amb tots els membres aturats, el 13,1% del total. A l’estat, aquestes xifres 
encara són més altes i preocupants. Aquesta realitat és especialment propera 
i palpable des dels ens locals, ja que per ser l’administració més propera, els 
ciutadans es dirigeixen en primer terme als ajuntaments, tant en el suport i 
l’orientació en l’àmbit de la recerca  d’ocupació, com des dels serveis socials 
dels ajuntaments des d’on se’ls intenta ajudar i donar suport en situació 
d’especial necessitat.  Els alcaldes i alcaldesses, quan tenen veïns i veïnes en 
aquestes situacions, són els qui amb més intensitat reben demandes 
d’aquests ciutadans. 
 
En aquest marc, és on s’ha d’entendre el què els governs locals històricament 
han anomenat desenvolupament local o promoció econòmica. Un paraigües 
on s’han entès que actuava com una política pública que tenia per objectiu 
afavorir accions de reactivació econòmica, aprofitament dels recursos 
endògens i permetre la  cooperació entre l’àmbit públic i el privat, per tal 
d’estimular i fomentar un creixement econòmic, generant ocupació i sobretot 
generar millor benestar i qualitat de vida. 
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Les administracions supramunicipals també han intentat promoure polítiques 
d’estímul econòmic, afavorint la contractació de desocupats. Així, en els anys 
2008 i 2009, mitjançant el Pla Espanyol per a l’Estímul i l’Ocupació, conegut 
com a Pla E, els ajuntaments van poder fer projectes mitjançant el FEIL i el 
FEOS, que permetien activar l’economia local i prioritzar la contractació de 
personal en situació legal d'atur com a condició especial d'execució. Els anys 
següents no hi va haver projectes d’estímul, i tant sols es mantenien alguns 
programes de polítiques actives d’ocupació amb Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL) i plans d’ocupació. Malgrat això, en els 
Pressupostos generals de l’Estat del 2012  es va retallar en un 56% el fons 
de les polítiques actives d’ocupació, i els de 2013 incorporen una nova 
reducció, i com a conseqüència han desaparegut els  AODLs i els plans 
d’ocupació al món local. Si a aquest fet hi afegim la prohibició de contractar 
nou personal, els ens locals no disposen d’eines de suport directe a la creació 
d’ocupació.  
 
Els darrers anys, les dades demostren que, en general, els Ajuntaments han 
estat ben gestionats. Del dèficit de les administracions públiques del 2011, 
d’un total del 8,51% del PIB, l’Estat ha fet el 5.1%, les Comunitats 
Autònomes el 2.94% i el conjunt dels ens locals el 0.38% del PIB. Aquest 
mateix mes, el Ministre d’Hisenda i  d’Administracions ha anunciat que 
l’administració local tancarà l’anualitat anterior amb un superàvit del 0.2%, 
molt millor del dèficit del 0,30% previst, i esdevenint les úniques 
administracions que generen superàvit pressupostari. Si fem cas de les 
mateixes dades, són més del 40% dels ajuntaments que es troben en aquesta 
situació de superàvit.  
 
Malgrat aquesta situació, els ajuntament en el marc de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), no els és possible destinar l’estalvi a poder realitzar accions o 
polítiques públiques relacionades en l’àmbit del desenvolupament econòmic 
local, i especialment a la generació d’ocupació. La LOEPSF es va aprovar amb 
una extrema urgència, atorgant les mateixes restriccions a l’administració 
locals sanejades que a les que tenien un elevat endeutament, comportant un 
important encotillament a aquells ajuntaments que van ser gestionats amb 
rigor i que tindrien capacitat de fer polítiques d’estímul. Bona part d’aquestes 
reflexions també sorgir a la darrera reunió d’experts en Promoció econòmica 
local, dins la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, reunits el 7 d’octubre al Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Que es materialitzi la modificació  de  l’article 32 de la Llei Orgànica 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), possibilitant 
que els ajuntaments que disposin de superàvit pressupostari, i a la vegada no 
superin els límits d’endeutament establerts legalment, puguin beneficiar els 
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seus ciutadans destinant el romanent a finançar polítiques de 
desenvolupament local. 
 
Segon.-  Sol·licitar que dins les previsions d’aquesta modificació, en els casos 
dels ajuntaments abans citats, hi hagi la possibilitat de fer inversions, així 
com finançar accions que especialment tinguin com a objectiu la creació 
d’ocupació i plans d’ocupació per a persones en situació d’atur. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats perquè el tinguin en compte en la modificació de la LOESPF, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, al Departament 
d’Economia i Coneixement, i al Departament d’Empresa i Ocupació, i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
L’alcalde explica abastament la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
11. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde 
president de la corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, al lloc, data i hora, 
dalt consignats. 
 
El secretari, Vist i plau, 

Alcalde president, 
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