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A N Y  2 0 1 2 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Núm.: 5/2012 
Caràcter: Ordinari 
Dia:  25 de maig de 2012 
Inici: 19:30 hores 
Acabament: 20:00 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 
 
ASSISTENTS:    
     
L’alcalde Il�lm. Sr. Josep Coma Guitart          
Els/Les regidors/res Lluís Pairó Carola 

Mireia Solé Hernández  
Pere Suñer Vilanova 
Elena Llongarriu Guillamet 
Jordi Aspar Bas 
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 

 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari 
comissionat pel Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del 
Ripollès, a l'Ajuntament de Molló. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Correspondència i despatx oficial. 
3. Donar compte dels decrets d'alcaldia. 
4. Aprovació de l'actualització de càrrecs del Pla de Protecció Civil de Molló. 
5. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 

reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
6. Mocions. 

6.1. Moció de rebuig a l'informe del consell general del poder judicial en 
relació als principis per una nova demarcació judicial. 

7. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El regidor Sr. Jordi Aspar i Bas s’incorpora a l’inici del punt número de 4 de 
l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
  
El ple aprova les actes de les sessions plenàries número 3/2012, de 2 de 
març i número 4/2012 de 20 de març, de caràcter extraordinari. 
 
Votacions 
 
Vot a favor de tots els assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL. 
 
S’assabenta al ple dels següents assumptes: 
 
Núm. 
Ordre 
Entra
-da 

Data Assumpte 

 
1 17/04/2012 Sol�licitud per posar una terrassa al bar-restaurant 

l’Enclusa 
2 02/04/2012 25è aniversari de la Coral de Camprodon 

3 03/04/2012 Presentació del Sr. Xavier Alberch i Fugueras com a 
nou Gerent de la Xarxa Local de Municipis de la 
Diputació 

4 02/05/2012 Actes de la Flama  del Canigó. Horari aproximat per 
passar per Molló 07:05 

5 15/05/2012 Proposta pel reconeixament anual de les Mugues. 14 
de juny de 2012 

 
L’alcalde explica que el reconeixement de les Mugues es durà a terme el dia 
11 de juny. 
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Núm. 
Ordre 
Entra
-da 

Data Assumpte 

 
1 28/05/2012 Llicència d’obres per enrajolar patí.  

2 27/05/2012 Assabentat d’una activitat ramadera. 

3 21/02/2012 Reducció de jornada laboral. 

4 15/02/2012 Llicència d’obres per canviar teules.  

5 14/02/2012 Llicència d’obres per canviar coberta.  

6 14/05/2012 Destinació Fons de Subvencions 2012 per finançar les 
tanques de fusta de diferents trams del municipi. 

7 14/05/2012 Llicència d’obres per la construcció d’un cobert. 

8 23/03/2012 Baixa rebuts per insolvència. 

9 20/03/2012 Pròrroga llicència d’obres.  

10 27/03/2012 Llicència d’obres per rehabilitar la cabanya agrícola de 
Meians. 

11 13/03/2012 Devolució aval.  

12 13/03/2012 Llicència d’obres per a solució de patologies d’humitat.  

13 12/03/2012 Llicència d’obres per pavimentar quadres.  

14 12/03/2012 Adhesió de l’Ajuntament de Molló al document 
anomenat “informes municipals d’arrelament social. 
Protocol 2011” 

15 01/03/2012 Sol�licitud d’equipament públic municipal.  

16 30/04/2012 Requeriment de documentació obres. 

17 23/04/2012 Aprovació prèvia d’un projecte d’obres en sòl no 
urbanitzable. 

18 23/04/2012 Devolució de l’aval de Can Bertran.  

19 18/04/2012 Pagament de tres hores i mitja extrordinàries, per 
neteja a les Escoles d’Espinavell. 

20 17/04/2012 Llicència d’obres per reparació de filtracions a la 
terrassa.  

21 17/04/2012 Llicència d’obres per substitució de rajoles d’una 
cambra higiènica.  

22 17/04/2012 Llicencia d’obres per construcció de tanca.  
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23 17/04/2012 Llicència per posar terrassa. Bar l’Enclusa. 

24 11/04/2012 Lloguer de la fotocopiadora a l’empresa GRENKE 
ALQUILER SA 

25 05/04/2012 Llicència d’obres per fer un envà de supermaó.  

26 04/04/2012 Llicència d’obres per repassar canal, esquerdes i pintar 
façana.  

27 03/04/2012 Convocatòria pels ajuts destinats a pares, mares o 
tutors legals d’alumnes, per al servei de la Llar 
d’Infants. 

28 03/04/2012 Llicència d’obres per a repicar i rejuntar amb morter a 
Can Ginestera.  

29 15/05/2012 Pagament primera quota a la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon 

30 08/05/2012 Incoació d’expedient pe la contractació d’un peó. 

31 08/05/2012 Incoació expedient per la contractació d’una persona 
responsable  per la piscina. 

32 08/05/2012 Sol�licitud d’informe al servei d’urbanisme. 

33 08/05/2012 Autorització acampada a la Font Vella la nit del 12 de 
maig de 2012 

34 20/05/2012 Concórrer a la convocatòria de subvencions als 
ajuntaments de menys de 500 habitants per  cobrir 
despeses de construcció, reparació, conservació i 
manteniment per a destinar-la a la col.locació de 
suports d’acer inoxidable a les faroles del ramal 
d’entrada per posar-hi testos amb geranis i la 
instal.lació de reg automàtic, amb obra paleta, 
acomesa a la xarxa i comptador per el reg. 

35 22/05/2012 Concórrer a la convocatòria  de subvencions  a 
ajuntaments i consells comarcals de les comarques 
gironines per facilitar  l’accés a les noves tecnologies, 
per a finançar el lloguer anual d’una copiadora làser 
(multifuncional) a color, amb les funcions d’impresora i 
escàner en xarxa. 

 
4. APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITACIÓ DE CÀRRECS DEL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE MOLLÓ. 
 
Atès que l’Ajuntament de Molló, després de les darreres eleccions municipals,  
ha patit canvis en l’equip de govern, els quals afecten als càrrecs reflectits 
als respectius plans de Protecció Civil aprovats per l’Ajuntament, s’entén 
necessària la seva actualització. 
 
De conformitat amb el previst a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya i al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
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l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció 
civil municipals  
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’actualització dels càrrecs dels Plans de 
Protecció Civil aprovats per l’Ajuntament de Molló, en els següents termes: 

- Responsable municipal de l’emergència; Josep Coma i Guitart 
- Consell assessor; Josep Coma i Guitart, Jordi Aspar Bas i Lluís Pairó i 

Carola. 
- Representat municipal al Pla SISMICAT; Josep Coma i Guitart 
- Grup local i d’acollida; Jordi Aspar Bas i Pere Suñer Vilanova 
- Grup local d’ordre i avisos a  la població; Lluís Pairó i Carola 
- i Teresa Buixeda Vilarrasa 

 
SEGON. Sotmetre l’acord a informació pública amb anuncis al BOP de Girona, 
al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, pel termini de vint 
dies. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se al�legacions, l’acord s’elevarà a definitiu 
sense necessitat d’adoptar un nou acord, i es publicarà al BOP de Girona, al 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. 
 
Així mateix es comunicarà l’acord a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya i al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat. 
 
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.  
 
L’Ajuntament de Molló té aprovada l’ordenança fiscal número 7 reguladora  
de la taxa per expedició de documents administratius. 
 
Atès que l’article 7 de la mateixa, en el seu epígraf tercer, estableix un 
import de 25 euros per la tramitació expedients de l’Impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

Vist l’informe de secretaria on s’assenyala: 

[...] La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 
377/1995, del 15 de maig, al seu fonament jurídic segon, estableix que “la 
liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un documento que aparece en el 
ámbito de una relación jurídico tributaria, que cumple su propia función en su 
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desarrollo y cumplimiento, responde a sus propias exigencias, viniendo la 
Administración obligada a su expedición y siendo impropio sostener que se 
haya girado a instancia de parte. En consecuencia, por más referencia que se 
haga a una Ordenanza sobre la materia, es manifiesto que no se dan ninguno 
de los requisitos ni elementos que deben configurar el hecho imponible de 
una tasa como tributo de prestación de servicios” 

Atès tot l’anterior, es conclou que la taxa per tramitació de l’expedient de liquidació 
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana no 
s’ajusta a la legalitat vigent. [...] 

El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratiu, en els 
termes següents:  
 
Es deroga l’apartat 2 de l’epígraf número 3 de l’article 7 el qual preveu 
“Tramitació d’expedients de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana: 25€” 
 
SEGON. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de 30 dies 
mitjançant anuncis al BOP de Girona, al taulell de l’Ajuntament i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se al�legacions, l’acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat d’adoptar un nou acord i es publicarà el text íntegre de la 
modificació al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web 
municipal. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat. 
 
6. MOCIONS. 
 
6.1 MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL EN RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER UNA NOVA DEMARCACIÓ 
JUDICIAL.  
 
Vista la moció aprovada pel ple de l’Ajuntament de Ripoll del tenor literal 
següent: 
 
“...” 
MOTIVACIÓ 
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar en la sessió de data 
19 d'abril de 2012 un document que conté els principis i criteris bàsics per a 
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la nova demarcació judicial, donant trasllat d'aquest document al Ministeri de 
Justícia, amb l'objectiu d'elaborar un debat que permeti superar les 
disfuncions que provoca un disseny territorial que no respon a la realitat 
d'una societat en constant i en profunda transformació. 
 
L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una 
proposta de reducció a més de la meitat del número de partits judicials en tot 
Espanya, amb els arguments d'una reagrupació, implica verdaderament una 
supressió de seus judicials passant de 431 partits judicials a uns 200 en tot el 
territori espanyol, extrem que directament atempta contra les competències 
atorgades a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves competències en 
matèria de justícia, així com també es vulneraria la pròpia  
 
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels 
serveis que es presten en el territori, sinó el què hauria de suposar és una 
optimització de recursos, sense que això suposés una supressió de seus 
judicials. En efecte, es disposa en l'informe elaborat pel Ple de Consell 
General del Poder Judicial que seran bases de dit ajustament l'atenció i al 
proximitat en temps i servei, l'ús de noves tecnologies, criteris demogràfics, 
reordenació de geografia política respectant els àmbits territorials en que es 
desenvolupen les activitat polítiques i econòmiques de cada zona, extrem que 
si es donés la desaparició del partit judicial i del Jutjat originaria una 
vulneració d'aquests criteris que sosté el propi Consell General del Poder 
Judicial. 
 
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot 
necessari per tal de donar resposta als nombrosos assumptes que succeeixen 
al partit judicial corresponent, i la seva supressió no només originaria un 
retrocés importantíssim al municipi en relació a qüestions de justícia i als 
diferents professionals que es dediquen en l'àmbit judicial (procuradors, 
empleats del Jutjat, advocats, pèrits,...) sinó també implicaria un greuge per 
tots  els ciutadans dels municipis del Ripollès allunyant la seu judicial actual a 
una altra comarca, i per tant impedint prestar un servei apropat al ciutadans 
del territori, sense tenir en compte la pròpia tipologia del territori, així com 
tampoc la pròpia problemàtica de les comunicacions entre els municipis. 
 
Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del 
Poder Judicial de supressió automàtica sense tenir en compte factors 
importantíssims com són el mateix territori, les vies de comunicació i la 
tipologia del partit judicial, sense menysprear la dificultat que originaria amb 
els professionals que es dediquen en l'àmbit judicial l'eliminació pura i simple 
del partit judicial de Ripoll per agrupar-lo a un altre partit judicial. Òbviament 
són factors que s'han de tenir en compte i que correspon defensar des del 
territori i des del propi Ajuntament de Ripoll sobre la base de l'autonomia 
local i les competències que disposa el municipi, manifestant un rebuig 
manifest per la decisió unilateral del Consell General del Poder Judicial, en el 
supòsit que aquest fos definitiva. Així mateix dita proposta no pot prosperar 
en el cas de Ripoll doncs de ser així s'originarien un seguit de problemes que 



          
Ajuntament de Molló 

 
      

 

 

 8 

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

www.mollo.cat 

 

desvirtuarien els criteris i les bases fixades pel propi Consell General del 
Poder Judicial. 
En efecte, l'atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi 
servei, sense perjudici dels quilòmetres que suposaria, atès la zona 
geogràfica en que es troben diferents municipis del partit judicial, extrem que 
no podria ser superat per recursos tecnològics ateses les dificultats encara 
ara existents en diferents municipis. Per altra banda, també es vulneraria el 
criteri de reordenar atenent a les concretes circumstàncies de la geografia 
política respectant els àmbits territorials en els que es desenvolupen 
activitats político econòmiques, extrem que no es compliria en el cas 
d'agrupar Ripoll a un altra seu judicial. 
 
Disposició 
 
El Ple Municipal resol:  
 
10.2.1. Oposar-se genèricament a la decisió del Consell General del Poder 
Judicial referent a la supressió (eliminació, reorganització, optimització) de 
les seus judicials i partits judicials. 
 
10.2.2. Oposar-se específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i 
per tant del Jutjat de Ripoll al considerar del tot necessària la seva existència 
atenent a diferents factors i extrems especificats en l'apartat motivació 
d'aquesta resolució, fent constar que la seva supressió vulneraria els propis 
criteris fixats pel Consell General del Poder Judicial segons informe de data 
19 d'abril de 2012 referent als principis per una nova demarcació judicial. 
 
10.2.3. Instar al Consell General del Poder Judicial a que tingui en 
consideració i emeti l'acord corresponent mantenint a Ripoll com  partit 
judicial i per tant que disposi del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
sobre la base de poder donar atenció i proximitat al ciutadà en temps i 
servei, així com l'atenció a les circumstàncies de geografia política, 
respectant els àmbits territorials en que es desenvolupen les activitats 
polítiques i econòmiques de cada zona. Subsidiàriament i en defecte de la 
seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament les motivacions i 
arguments utilitzats per la supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció de Ripoll. 
 
10.2.4. Instar al Govern de l'Estat per tal de que es pronunciï sobre aquesta 
decisió i instar-lo a adoptar els acords necessaris per tal de mantenir el partit 
judicial de Ripoll tal i com està fins ara. 
 
10.2.5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit 
de les competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti 
les resolucions necessàries per a la defensa del partit judicial de Ripoll. 
 
10.2.6. Instar als demés municipis del Ripollès i al Consell Comarcal del 
Ripollès per tal que s'adhereixin a aquesta moció. 
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10.2.7. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i 
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
“...” 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Donar suport a la moció tramesa per l’Ajuntament de Ripoll. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, al Ministeri de 
Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat dels assistents. 
 
7. PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:00 
hores, de la qual jo, com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau 
de l’alcalde. 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Josep Coma i Guitart    Ignasi Planas i Corominas 
Alcalde      Secretari 
 

 


