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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 12 
Caràcter: ordinari 
Dia: 6 de novembre de 2015 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:30 
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. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Carme Serra Casamitjasa 
 

Excusa:    Sra. Mireia Solé i Hernández 
 
Assisteix la Sra. Sandra Porcel Cano comissionada per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” com interventora. 
 
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, a l’Ajuntament de Molló. 
 
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 les actes de les sessions anteriors. 
2. Correspondència. 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
5. Ratificació del Decret d’Alcaldia de participació al projecte a presentar per 

l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial (AECT) del País d’Art i d’Història 
Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter a la convocatòria 
INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020. 

6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del tercer trimestre del 2015 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

7. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2016. 
8. Aprovació del Pressupost de 2016 i de la plantilla de personal. 
9. Aprovació provisional de la modificació número 4 del POUM de Molló. 
10. Donar suport a diverses mocions: 
1. Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau, 

amb motiu de de la seva imputació per l’organització del 9N. 
2. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats. 
11. Assumptes urgents. 
12. Precs i preguntes. 
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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 les actes de les sessions anteriors. 
 
Per unanimitat s’aproven les actes següents: 
- Acta número 10, de 31 d’agost de 2015. 
- Acta número 11, de 4 de setembre de 2015 
 
2. Correspondència. 
 
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple: 
 
Data Resum 
02/09 Consorci del Ter. Informació de l’Assemblea General de 30 09/2015 

09/09 Delegació Territorial del Govern a Girona. Comunicació en relació al desplegament del 
projectes de simplificació en la tramitació dels expedients urbanístics. 

08/09 Direcció General de Qualitat Ambiental. Aprovació decret 190/2015 de desplegament 
de la llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

10/09 Departament d’Empresa i Ocupació. Informació que el número d’inscripció en el 
Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i establiments turístics ha de 
constar en tota mena de publicitat que els anunciï. 

10/09 Agència Catalana de l’Aigua. Informació que l’ACA no és titular del gual aigües amunt 
del qual s’acumulen sediments en el riu Ritort, i que si es dragar els sediments del 
riu, s’ha de sol·licitar autorització a la mateixa ACA. 

15/09 Fundació Esclerosi Múltiple. Agraïment del compromís en la participació a la 
campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. 

01/10 País d’Art i Història transfronterer de les Valls Catalanes del Ter i del Tec. Comitè 
Sindical de 21/10/15 

02/10 Preven control. Revisió ITV vehicles agrícoles i ciclomotors a Molló el proper 16/11/15 
17/09 Consell Comarcal del Ripollès. Estudi de costos i rendiments dels serveis públics per 

al manteniment de l’abocador controlat ripollès-3 del tractament i recollida de 
deixalles i de la FORM per l’exercici econòmic 2016. 

17/09 LOCALRET. Assemblea General del Consorci el dijous 29/10/15. 
19/10 País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes de Tec i del Ter. 

Reunió del Comitè Sindical el 21 d’octubre a Prats de Molló 
27/09 Administració Oberta de Catalunya. Jornada sobre el Registre Públic de Contractes al 

món local: funcions i obligacions. El dia 3 de novembre. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 31/08 D’incoació d’expedient de generació de crèdits. 
2 31/08 D’aprovació de l’expedient de generació de crèdits. 
3 02/09 D’assabentat de la realització de la 1a marxa del parc natural de les 

capçaleres del Ter i del Freser. 
4 02/09 Contracte menor per execució de substitució de l’enllumenat interior de 

l’Ajuntament de Molló per d’altres de tecnologia LED en el marc del 
programa d’eficiència energètica. 

5 02/09 D’atorgament d’ajuda econòmica a l’Escola Dr. Robert de Camprodon per 
adquisició de material informàtica pel curs 2015/2016 

6 03/09 De contracte menor per a la construcció d’un mur de contenció al passeig 
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del Vallespir de Molló. 
7 04/09 D’incoació d’expedients de generació de crèdit. 
8 07/09 D’aprovació de generació de crèdits. 
9 09/09 D’acceptació de la subvenció de la Diputació corresponent al programa “Del 

Pla a l’Acció”. 
10 09/09 De resolució llocs de venda ambulant per a la Fira de la Trumfa. 
11 15/09 De destinació del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local de 

Catalunya –anualitat 2014-. 
12 15/09 De disciplina urbanística al C/ Avall, d’Espinavell. 
13 18/09 De baixa de rebut d’escombraries i nova liquidació del C/ de Solà Morales, 

34 
14 18/09 De baixa de rebut d’escombraries i nova liquidació del C/ Bastiments, 2. 
15 22/09 D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Favars, 1. 
16 22/09 D’atorgament de llicència d’obres al C/ Pirineus, 5. 
17 22/09 D’atorgament de llicència d’obres al C/ d’Ençà, 1. 
18 22/09 De retorn d’aval i de requeriment de documentació pel retorn de fiança de 

residus per les obres de rehabilitació del C/ d’Ençà, 7. 
19 22/09 De suspensió de retorn de fiances dipositades per les obres de reforma i 

ampliació de cobert, al carrer Guardiola, 61. 
20 22/09 D’expedició de certificat urbanístic. 
21 25/09 De baixa de rebut d’escombraries i nova liquidació al C/ de la Font Vella, 5, 

1r. 
22 28/09 Liquidacions de la taxa per les utilitzacions privativa o aprofitaments 

especials constituïts en el sòl, subsòl i volada 
23 29/09 D’atorgament de llicència d’obres al Veïnat de Ginestosa, 15. 
24 29/09 Sobre activitat de restaurant no sotmesa al règim d’intervenció integral de 

l’administració ambiental. 
25 06/10 De retorn de fiança de gestió de residus per les obres de rehabilitació del 

C/ d’Ençà, 7. 
26 30/09 De resolució dels llocs de venda ambulant per la Tria de Mulats 

d’Espinavell i liquidació de taxa. 
27 05/10 D’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 10/2015 

mitjançant transferències entre aplicacions pressupostàries i generació de 
crèdit. 

28 06/10 D’incoació d’expedient de generació de crèdits. 
29 09/10 Contracte menor de les obres d’adequació del paviment de la pista 

poliesportiva 
30 08/10 D’incoació d’expedient de modificació de crèdit 9/2015 mitjançant 

transferència entre partides. 
31 09/10 De modificació de crèdit 9/2015 mitjançant transferència entre partides. 
32 19/10 D’indemnització als ramaders participants a la Tria de Mulats 2015. 
33 19/10 De liquidació taxa per expedició de certificat de secretaria. 
34 21/10 D’ús i liquidació de taxa del Centre Social Migjorn per festa particular  
35 22/10 De devolució de diferència entre llicència obres i taxes per error 

administratiu corresponent a expedient d’obres al veïnat de Favars,1. 
36 02/11 De compromís de finançament d’un auxiliar administratiu d’acord una 

subvenció del CCR en el marc de la concessió de subvencions del programa 
treball i formació adreçat a persones en situació d’atur 

 
El Ple en queda assabentat 
 
 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
 
Es dóna compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió 
plenària: de la 18 a la 22 de 2015. 
 
El Ple en queda assabentat 
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5. Ratificació del decret d’Alcaldia de participació al projecte a presentar per 
l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial (AEAT) del País d’Art i 
d’Història Transfronterer de les Valls catalanes del Tec i del Ter a la 
convocatòria Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-
2020. 
 

Es proposa al Ple la ratificació del decret d’Alcaldia següent: 
“...” 
“DECRETO DE ALCALDÍA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO A 
PRESENTAR POR EL AGRUPAMIENTO EUROPEO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
(AECT) ‘PAÍS D’ART I D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER - LES VALLS CATALANES DEL 
TEC I DEL TER’ A LA CONVOCATORIA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 
(POCTEFA) 2014-2020. 
 
El Programa Operativo INTERREG V A España-Francia-Andorra, en adelante 
denominado POCTEFA (Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 
2014-2020) se configura como la quinta generación comunitaria de cooperación entre 
las vertientes norte y sur de los Pirineos y sus zonas de litoral.  
 
POCTEFA se enmarca dentro de las prioridades que emanan de la estrategia Europa 
2020 y sus tres modelos complementarios de crecimiento:  
· Desarrollo inteligente: favorecer una economía basada en el conocimiento y la 
innovación.  
· Desarrollo sostenible: promoción de una economía más eficiente en el uso de los 
recursos, más ecológica y competitiva.  
· Desarrollo integrador: fomento de una economía con altas tasas de empleo que 
permita el desarrollo de la cohesión social y territorial.  
 
El objetivo general de las acciones de la estrategia Europa 2020 es reducir las 
disparidades existentes entre las regiones en términos de su desarrollo económico y 
social así como de su sostenibilidad ambiental y, en el caso de POCTEFA, tiene en 
cuenta sus especificidades territoriales y los retos y desafíos identificados 
previamente en el diagnóstico territorial realizado. 
 
La zona elegible del Programa POCTEFA agrupa el conjunto de los departamentos y 
provincias próximas a la frontera franco-española y del territorio de Andorra. Dentro 
del área elegible de cooperación del Programa se encuentran 17 NUTS3 
pertenecientes a los estados participantes de España, Francia y Andorra, en concreto:  
· España: Bizkaia, Gipuzkoa, Álava/Araba, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, 
Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona  
· Francia: Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales  
· Andorra: todo el territorio  
 
Considerando las necesidades y la factibilidad de intervención sobre esos retos por 
parte del Programa, y teniendo en cuenta las posibilidades de actuación fijadas con 
carácter general en los Reglamentos FEDER y de Cooperación Territorial Europea, se 
seleccionaron los siguientes objetivos temáticos de los 11 posibles:  
 
OT1: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  
OT3: mejorar la competitividad de las pymes.  
OT5: promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de 
riesgos.  
OT6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos.  
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OT7: promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales.  
OT8: promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral.  
OT9: promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación.  
 
Por lo que afecte al Objetivo 6: 
 
OT6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
6c: conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y 
cultural. 
 
El territorio es rico en recursos naturales y patrimoniales que se encuentran 
presentes en todo el espacio de cooperación y le confieren una fuerte identidad y las 
ventajas en materia de desarrollo, turismo y calidad de vida, que deben valorizarse 
en una perspectiva de desarrollo sostenible. La puesta en valor de este patrimonio se 
constituye en un factor de desarrollo del territorio y de desarrollo de actividades 
económicas ligadas a estos espacios. 
 
En atención a que el Ayuntamiento de Molló (el Ripollès-Girona-España) forma parte 
del Agrupamiento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) País de Arte e Historia 
de los Valles Catalanes del Tech y del Ter. 
 
Visto el proyecto de la actuación titulada “Camí de la Retirada” que se engloba en los 
objetivos de la convocatoria POCTEFA, 
 
Resuelvo: 
 
1. Aprobar la memoria de la actuación proyecto titulado “Camí de la Retirada”. 
 
2. Aprobar la participación del Ayuntamiento de Molló en la convocatoria INTERREG 
V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020. 
 
3. Aprobar y comprometer-nos a la realización de las actuaciones derivadas del 
proyecto presentado.  
 
4. Solicitar la subvención máxima prevista a las bases de la convocatoria. 
 
5. Comprometernos a asumir la parte no subvencionada de la actuación, siempre que 
otorgue un mínimo del 65% de su coste total por parte de INTERREG-POCTEFA. 
 
6. Ratificarlo en el próximo Pleno que se celebre.  
 
7. Comunicar esta resolución a Agrupamiento Europeo de Cooperación Territorial 
(AECT) País de Arte e Historia Transfronterizo de los Valles Catalanes del Tec y del 
Ter para la coordinación y presentación conjunta del proyecto unitario.” 
“…” 
 
Per unanimitat es ratifica l’anterior Decret d’Alcaldia i s’acorda fer arribar una 
certificació d’aquest acord l’AGRUPAMENT EUROPEU DE COOPERACIÓ TERRITORIAL 
(AECT) PAÍS D’ART I D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER - LES VALLS CATALANES DEL 
TEC I DEL TER. 
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6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del tercer trimestre 

del 2015 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. 
 
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 AAPP. 
 
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 tercer trimestre del pressupost de 
2015, el contingut del qual és el  següent: 
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F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado  
 

 

Entidad 
Deuda a 

corto 
plazo 

Deuda viva al final del período 

Emisiones 
de deuda 

Operaciones 
con 

Entidades 
de 

crédito 

Factoring 
sin recurso 

Avales 
ejecutados 
reintegrad

os 

Otras 
operaciones 
de crédito 

Con 
Administraci

ones 
Públicas 
(FFPP) 

Total 
Deuda viva 
al final del 

período 

09-17-107-AA-
000 Molló 

0,00 0,00 150.052,66 0,00 0,00 0,00 0,00 150.052,66

Total 
Corporación 
Local 

0,00 0,00 150.052,66 0,00 0,00 0,00 0,00 150.052,66

 
Nivel Deuda Viva 150.052,66 

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

 

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así 
como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de 
las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de 
esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del ejercicio 
2015. 

 
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la 
plataforma habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació 
financera amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda 
i Administracions Públiques, en data 28 d’octubre de 2015. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
7. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2016. 
 
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. 
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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 tècnic-econòmics 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 es proposa al Ple l’adopció 
del següent: 
 
ACORD 
 
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les 
ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I. 
 
2. 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 reclamacions que 
considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat. 
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3. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, 
relatiu a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a l’exercici 2016 i 
següents, així com el text  íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2016 
 
a) Ordenança fiscal núm. 1.- IBI.  
Es modifica: 
 
Article 9. Tipus de gravamen. 
 Tipus 
Béns immobles de naturalesa urbana, rústica i de característiques especials 0,80% 
 
b) Ordenança fiscal núm. 2.- ICIO:  
Es modifiquen els articles 5 i 7: 
 
Article 5. Tipus de gravamen. 
El tipus de gravamen serà el 3,25%. 
 
Article 7. Bonificacions potestatives. 
Seran d’aplicació les següents bonificacions potestatives sobre la quota: 
 
- Per obres de rehabilitació o millora de façanes en edificis del nucli urbà de 

Molló, Espinavell i Fabert.  
33% 

- Incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinents de 
l’energia solar, degudament homologats per l’administració competent. 

10% 

- Construccions, instal·lacions i obres en vivendes de protecció oficial 33% 
- Construccions, instal·lacions i obres que es duguin a terme, exclusivament, 

per millorar les condicions d’accés i habitabilitat de persones discapacitades. 
50% 

 
 
c) Ordenança fiscal núm. 7. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, 
que queda redactada de la següent manera: 

 
Article 7 
La tarifa a que es refereix l’article anterior, queda definida de la següent manera: 
 
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 un 
10% 

 
15,95 € 

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 € 
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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) 
-Provincial 
-Nacional 
-Internacional 

 
1,00 € 
3,00 € 
6,00 € 

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 en 
150,00 €  

 
 

400,00 € 

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 € 

19. Llicències i certificacions d’aprofitaments per pastures 15€ 
 
En el cas que la tramitació de l'expedient requereixi publicació en butlletins oficials s’afegirà el 
seu cost.  
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Epígraf cinquè: Àrea d'activitats. Documents relatius a l'obertura d'establiments: 

1. Informe urbanístic en matèria d'activitats 60,00 € 
 
Epígraf sisè: Autoritzacions accés motoritzat medi natural 

1. Expedició de l’autorització a petició de l’interessat, per primera 
vegada. La renovació per caducitat no comportarà cobrament de la taxa. 

7,00 € 

 
Epígraf setè: Expedició llicències comunals 

1. Expedició llicències 9,00€/ubm 
 
 
d) Ordenança fiscal núm. 8.- TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS, 
LLICÈNCIA, AUTORITZACIÓ, RÈGIM DE COMUNICACIÓ I ALTRES PERMISOS 
MUNICIPALS D’ACTIVITATS:  
Es modifiquen els articles 6, 7, 8 i 9, que queden redactats de la següent manera: 
 
Article 6 
1. La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a autorització ambiental tributarà 
el 75% de les tarifes d’aplicació establertes a l’apartat 5.2. 
 
2. La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a la llicència de les activitats de 
l’annex II, tributaran el 75% de les tarifes d’aplicació establertes a l’apartat 5.2. 
 
3. El control mediambiental de les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental 
(ANNEX I/2ANYS), de llicència ambiental (ANNEX II.1 i II.2/2ANYS i 5 ANYS) i de permís 
municipal ambiental (ANNEX III/5 ANYS), tributarà al 25% de les tarifes d’aplicació establertes 
en el apartat 5.2. 
 
4. L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la normativa vigent, 
tributaran a partir de la data d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’obertura 
d’establiments i control ambiental de les activitats, el 75% de les tarifes establertes en el 
apartat 5.2.  
 
Article 7. COMPROVACIÓ 
La visita tècnica de comprovació de l’activitat comportarà l’aplicació de les següents quotes: 
a)La primera i segona visita tècnica de comprovació per a l’obtenció de l’obertura de l’activitat 
no acreditarà cap quota addicional. 
b) Les següents visites s’acreditaran amb una quota addicional de 100 € per visita. 
c) Les actes de revisions periòdiques s’acreditaran amb una quota de 100€ per visita. 
 
Article 8. CANVIS ACTIVITAT 
Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d’una primera obertura. 
·La introducció de noves activitats a un mateix local tributaran el 50% de la corresponent a la 

primera obertura (actualitzada). La quota es calcularà en el moment de sol·licitar-ho. 
·Les reformes dels establiments que impliquin les alteracions a què es refereix l’article 2.2.c), 

tributaran com una nova obertura d’ acord amb la seva classificació. 
 
Article 9. CANVIS TITULARITAT 
1. Els canvis de titularitat, en qualsevol de les modalitats del règim d’intervenció, tributaran 
pel 50% del previst a l’article 5 d’aquesta ordenança. 
 
2. Canvis no substancials: s’aplicaran les tarifes d’activitats subjectes al règim de permís 
municipal d’activitats innòcues. 
 
3. Canvis substancials: Es tramitaran d’acord amb l’annex que correspongui segons l’activitat 
principal i se’ls aplicarà la tarifa corresponent. 
 
4. Ampliacions: Les ampliacions d’activitats no incloses en els apartats anteriors, tributaran en 
aplicació de les següents tarifes: 

a) Fins a 25 m2: 100€ 
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b) De 25,01 a 50 m2: 150€ 
c) Més de 50m2: 200€ 

 
 
e) Ordenança fiscal núm. 9. TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES.  
Es modifica article 6, que queda redactat de la següent manera: 
 
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 80,00 € 
6. Llicència expedients de pròrroga: Obres menors 30,00 € 
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 

85,00 € 

10. Llicència de divisió horitzontal Quota fixa: 60€ 
S’incrementarà en 45€ 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 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL. Es modifica article 6, 
que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent: 
 
Assignació de nínxols 1.200€ 
Conservació, manteniment i neteja /anuals  12€ 
Revocació de la concessió, per inici d’expedient 100€ 
Neteja de restes al nínxol 90€ 

 
 
g) Ordenança fiscal número 12. TAXA PER RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES I DEIXALLES.  
Es modifica article 5, que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 5 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o 
la via pública on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
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TIPUS NUCLI 1 NUCLI 2 NUCLI 3 NUCLI 4 
Habitatges 105,16 € 94,64 € 73,60 € 52,57 € 
Hotels, hostals, 
pensions i 
anàlegs 

Fins a 25 places 609,22€ 548,67€ 426,45€ 304,61€ 
De 26 places o més 783,72€ 705,35€ 548,61€ 391,87€ 

Turisme rural, 
refugis i cases de 
colònies 

Fins a 10 places 128,73€ 115,85€ 90,11€ 64,36€ 
De 11 places o més 214,23€ 192,80€ 149,96€ 107,11€ 

Supermercats, cooperatives, magatzems. 156,12€ 140,51€ 109,29€ 78,06€ 
Restaurants 377,21€ 339,49€ 264,05€ 188,60€ 
Bars i cafeteries (que no serveixin 
menjars) 

289,91€ 260,92€ 202,94€ 144,96€ 

Botigues d’aliments i begudes 156,12€ 140,51€ 109,29€ 78,06€ 
Altres botigues que no venguin aliments, 
tallers,  oficines, despatxos professionals* 

105,16€ 94,64€ 73,61€ 52,57€ 

Indústries Fins a 10 treballadors 377,21€ 339,49€ 264,05€ 188,60€ 
D’11 treballadors o 
més 

471,62€ 242,46€ 330,13€ 235,81€ 

Càmpings i cases 
de colònies (per 
plaça) 

Fins a 40 parcel·les 128,73€ 115,85€ 90,11€ 64,36€ 
De 41 a 100 
parcel·les 

214,23€ 192,80€ 149,96€ 107,11€ 

Més de 100 parcel·les 364,02€ 327,62€ 254,82€ 182,01€ 
 
S’entendrà, d’acord al Nomenclàtor municipal, com a: 
Nucli 1: Molló nucli  
Nucli 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà (Ctra. De 
França). 
Nucli 3: Espinavell rural, Can Solà, El Riberal, Ginestosa, Fabert i Els Grells. 
Nucli 4: Moixons 
 
* En cas que l’oficina o establiment estigui situat al mateix habitatge sense separació, 
s’aplicarà únicament la tarifa precedent que inclourà la tarifa de l’epígraf primer. 
 
 
h) Ordenança fiscal número 14. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS.  
Es modifica annex, apartat de neteja viària de neu, que queda redactat de la següent manera:  
 
Neteja viària de neu 
Neteja viària de neu: 48 €/hora 
 
 
i) Ordenança fiscal número 16. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.  
Es modifica article 6.1. tarifa segona, que queda redactat de la següent manera: 
 
Tarifa segona. Connexions i altres: 
 - Dret de connexió a la xarxa d’aigües ................     215 € (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) 
 
 
j) 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.  
Els següents epígrafs, queden redactats tal i com apareixen a continuació: 
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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. 
 
C o n c e p t e Euros 
* Llocs de venda: 
1.- Llocs en dia de mercat i en zones assenyalades per l’ajuntament, per metre 
lineal i dia ………………………………………. 
2.- Llocs en dia de la Fira de la Trumfa i en zones assenyalades per l’ajuntament, 
per metre lineal i dia ………………………………………. 
 
* Quioscs: 
Satisfaran a l’any ………………………………………………………… 
No obstant l’import serà fraccionable per mesos. Així mateix podrà subscriure’s 
conveni al respecte. 
 
* Altres aprofitaments de la via pública  
1 – Circs, per dia ………………………………………………………… 
 
2 - Auto-xocs, per dia ...…………………………………………………. 
 
3 - Ocupacions amb aparells majors de moviment 
(martell, pop, dragó, etc...), per dia ……………………………………… 
 
4 – Tómboles, per dia …………………………………………………… 
 
5 - Qualsevol altre tipus de tracció mecànica no especificada, per dia …. 
 
6 - Casetes de tir, per dia ……………………………………………….. 
 
7 - Casetes de venda de petards, per dia  ……………………………….. 
 
8 – Parades a la Tria de Mulats d’Espinavell (per metre lineal) 
 
9 - Aparcaments de vehicles a la Tria de Mulats (per cada vehicle) 
 
10 – Rodatges cinematogràfics (per dia) 
 
11- Altres ocupacions de terrenys d’ús públic no especificades anteriorment, per 
m2/dia ………………………………………………… 
 
Totes les ocupacions assenyalades satisfaran una quota mínima per dia ...  

 
 

1,65 
 

4,25 
 
 
 

423,02 
 

 
 

60 
 

60 
 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

12 
 

5 
 

60 
 
 

1 
 

6 
 
L’alcalde o regidor delegat del servei podrà subscriure un conveni, quan per circumstàncies 
especials es consideri oportú, pel que fa referència a l’apartat 1 “Circs” o altres activitats 
lucratives exercides en terrenys de domini públic les quals a més de la utilització del terreny 
suposi per part municipal la prestació d’altres serveis accessoris. 
 
G). TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DIVERSES SALES I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
 
C o n c e p t e Euros 
- per la Sala de Sessions: 
* per cada hora o fracció 
* per a l’ornamentació floral (opcional) 
 
- per la resta de locals municipals (excepte farmaciola) 
* per cada hora o fracció 
* per a la calefacció cada hora o fracció 
* ús d’equipament per passar la nit  
 

 
73,40 
73,40 

 
 

12,00 
12,00 

10,00 + 1€ persona 
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- Local destinat a farmaciola 50,00 €/mes 
 
 
k) Ordenança fiscal núm. 19. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL.  
Es modifica article 6, que queda així:  
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Entrada individual de dia: 
Fins a 7 anys ....................................................................... Gratuïta 
Entrada individual infantil ( de 7 a 11 anys) .............................. 2,00 € 
Entrada individual adult de dilluns a divendres (12 anys i més) ... 3,00 € 
Entrada individual adult de festius (12 anys i més ) ................... 3,50 € 
 
Abonament de temporada: 
Fins a 7 anys .................................................................................  Gratuït 
Abonament Infantil (de 7 a 11 anys) .................................................. 20 € 
Abonament jove i jubilats (de 15 a 29 anys i 65 anys o més) .......... 30 € 
Abonament adult (30 anys i més) ...................................................... 40 € 
Abonament familiar (dos adults i fills menors de 18 anys) .............. 75 € 
 
Pack de 10 entrades (inclou 10 entrades individuals): 
Pack infantil (de 7 a 11 anys) .......................................................... 15€ 
Pack jove, adult i jubilat (de 15 anys i més) ...................................... 25€ 
 
Entrada individual especial a partir de les 15 hores: 
Entrada (a partir de 7 anys –inclòs-) ................................................ 1,00 € 
 
Servei de dutxes, sense entrada a la piscina: 
Dutxes d’aigua calenta  ................................................................. 2,00 € 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
8. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE 

PERSONAL PER A L'EXERCICI 2016 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2016, 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, a nivell de capítols, és el següent: 
 
INGRESSOS 

Capítol Import 
1-Impostos directes 233.100,00 
2-Impostos indirectes 10.000,00 
3-Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

119.660,00 

4-Transferències corrents 123.000,00 
5-Ingressos patrimonials 6.000,00 
6- Alienació inversions 0,00 
7-Transferències de capital 25.500,00 
8-Actius financers 0,00 
9-Passius financers 0,00 
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TOTAL 517.260,00 

 
DESPESES 

Capítol Import 
1-Despeses de personal 111.980,00 
2-Despeses corrents en béns i 
serveis 265.060,00 

3-Despeses financeres 2.600,00 

4-Transferències corrents 
75.300,00 

 
6-Inversions reals 35.320,00 
7-Transferències de capital 0,00 
8-Actius financers 0,00 
9-Passius financers 27.000,00 
  

TOTAL 517.260,00 
 
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 2016, junt amb les seves 
Bases d’Execució. 
 
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 2016. 
 
PLANTILLA DE PERSONAL - 2016 
PLANTILLA DE PERSONAL PLACES VACANTS  GRUP-CD 
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  1  AP 
- Personal piscina  1  1  AP 
Total plantilla personal laboral  5 4 
 
TOTAL GENERAL  6 5 
 
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 proposta s’aprova per unanimitat 
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9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 4 DEL POUM DE 
MOLLÓ. 

 
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió de 13 de març de 2015, va aprovar 
inicialment la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, amb les modificacions 
següents: 
 
1. Millorar la vialitat del municipi per tal de disminuir el trànsit del centre de la 
població tot possibilitant un accés als nous sectors de creixement residencial amb una 
nova vialitat interna del PAU1. 
2. Ampliar el límit de l’àmbit del PAU 1 per la part Est fins al vial d’accés a la zona 
Esportiva Municipal – passatge del Serrat i ordenar l’edificació en aquesta ampliació. 
3. Reordenar l’edificació tot definint els gàlibs de les noves edificacions. 
4. Possibilitat la construcció de l’aparcament de vehicles al subsector 2. 
5. Ajustar l’ample del carrer de Les Marrades a la realitat preexistent i permetre 
l’accés de vehicles a un dels solar. 
6. Modificar el sistema d’actuació a Cooperació. 
 
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un 
període d’un mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués consultar la 
documentació, i presentar al·legacions o suggeriments que es consideressin oportuns 
aportar. 
 
S’han publicat anuncis al BOP de Girona núm. 61, de 30 de març de 2015, i al Diari 
de Girona el dia 25 de març de 2015. 
 
Es va demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació vigent 
per afectar a l’administració amb competències sectorials: Agència Catalana de 
l’Aigua en data 17-03-2015, sense resposta al dia d’avui. 
 
 
TERCER. S’ha presentat les dues al·legacions durant el mes d’informació pública 
següents: 
 
1. Registre d’entrada número 1/2015‐000392‐1, d’11 de maig de 2015, Registre 
certificat de Correus de 30-04-2015. Joaquim i Faustina de Solà‐Morales Dou, en 
representació de GRESA AGROFORESTAL SL i LLAUDES explotacions agràries SL, 
respectivament. 
 
Presenta les tres al·legacions següents: 
 
Primera. Fa referència al conveni signat entre l’Ajuntament i alguns propietaris de 
terrenys al sector objecte de modificació entenent que el conveni pretenia assegurar 
la viabilitat econòmica (reduint costos o incrementant aprofitament urbanístic). 
- Constata la impossibilitat de reduir les reserves d’ HPO. 
- Adverteix de l’increment en vialitat del 26,44 al 27,44. 
- Constata que l’estimació econòmica no s’ha efectuat amb un estat d’amidaments i 
que hi manquen conceptes com honoraris, etc... 
 
Segona. Exposa que la Modificació Puntual preveu una reserva d’aparcaments que no 
estava prevista al POUM i que incrementa el sistema viari en 170 m2, fet que dificulta 
la viabilitat econòmica. 
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Tercera. Proposa un ajust en la localització de la previsió de les reserves d’habitatges 
de P.O. i que es situïn a la franja central per ser tipologies que poden comportar un 
estalvi en els costos de construcció. Adjunta plànol que modifica l’ordenació 
proposada amb un edifici a la franja central de 36 ml. de façana. 
 
2. Registre d’entrada número 1/2015‐000393‐1, d’11 de maig de 2015. Registre 
certificat de Correus de 30-04-2015. Maria Teresa Alabau Morer. 
 
Es fonamenta l’al·legació en els 8 punts següents: 
 
Primer. La modificació projectada i avui aprovada inicialment no es tracta de cap 
modificació acceptada per tots els propietaris, tot el contrari els aquí signants ens 
oposem a la mateixa. 
 
Segon. El que es pretén amb aquesta modificació no és res més que desvincular un 
vial ja previst en el SUD‐1 del POUM de Molló, pendent de desenvolupar, alliberant‐lo 
del mateix, i traslladant‐lo al PAU 1 obligant aquest al seu desenvolupament amb 
l’increment de costos que suposa. Dita modificació es justifica amb una ampliació del 
sector, amb terrenys part dels quals tenen la classificació de sòls d’urbans, que en 
cap cas garanteixen la viabilitat econòmica del seu desenvolupament. 
 
Tercer. S’oposa a la incorporació d’uns terrenys de la seva propietat, actualment 
classificats com a sòl urbà consolidat, al PAU 1. 
 
Quart. Expressa l’opinió de la manca de viabilitat econòmica ja que considera els 
costos superiors als beneficis. 
 
Cinquè. Manca de funcionalitat de les zones verdes que provocarà la impossibilitat 
d’aprovar definitivament la modificació puntual núm. 4 del POUM de Molló. 
 
Sisè. El pendent del vial projectat a l’interior del PAU‐1 no s’ajusta a la normativa ni 
a l’estudi de mobilitat. Tampoc compleix l’amplada. Aquests fets determinen una 
clara vulneració de l’ordenament jurídic. 
 
Setè. Considera que el POUM es executiu des de fa menys de 6 anys i no es justifica 
la necessitat del canvi de sistema d’actuació urbanística. Correspon una argumentació 
jurídica. 
 
Vuitè. Proposa no efectuar la previsió d’habitatges de P.O. per la poca demanda i per 
agreujar la inviabilitat econòmica del sector. 

 
 
QUART. Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals que consta a l’expedient i que 
proposa: 
 
a) Es proposa ESTIMAR PARCIALMENT l’escrit d’al·legació núm. 1 pels 

motius següents: 
 

1a. Els paràmetres urbanístics de l’actual POUM i de la Modificació Puntual 4 del 
POUM són pràcticament idèntics, no podent‐se considerar modificats. 
 

 PAU 1 ACTUAL PROPOSTA 
Sòl privat 33,53 % 33,97 % 
Edificabilitat 0,3612 m2/m2 0,3626 m2/m2 
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Sòl públic   
Espais Lliures 38,51 % 38,59 % 
Vialitat 26,44 % 27,44 % 
Equip 1,52 % 0 % 

 
2a. A l’àmbit 1, el que resta per urbanitzar, la vialitat actual és de 1856,70 m² i se’n 
proposa una de 1742,04 m², amb la qual cosa s’efectua una reducció dels vials a 
urbanitzar del 6,17%, tot i la inclusió dels aparcaments de 170 m² de superfície. 
 
Als àmbits 2 i 3 s’incrementa el % de vialitat, però no suposa cap cost pels 
propietaris, ja que estan urbanitzats. 
 
Un estat d’amidaments acurat haurà de constar al Projecte d’Urbanització. 
 
En el document objecte d’aprovació inicial, apartat 5, hi consten les despeses 
d’urbanització i de gestió amb un import total de 388.253,02€. 
 
3a. La reducció del nombre d’habitatges de P.O. requeriria una modificació de tot el 
POUM, no exclusiva per aquest sector, i no constitueix l’objecte de l’encàrrec. 
 
La proposta inclosa a l’al·legació ha fet reconsiderar la ubicació dels habitatges 
d’HPO. Si analitzem les característiques edificatòries d’aquest sector de Molló es 
constata que els edificis amb major longitud de façana s’ubiquen, principalment, al 
llarg del carrer d’accés a la població (Cr. De Sant Sebastià) i no tant a les parts més 
baixes on apareixen models més aïllats i amb menor front de façana. Sembla 
coherent, mantenir l’esquema edificatori de l’aprovació inicial entenent que l’edifici 
del Cr. St. Sebastià serà, preferentment, plurifamiliar i la resta podran alternar l’ús 
uni i plurifamiliar. 
 
Aquest edifici plurifamiliar s’adequa més al model d’habitatge d’HPO plurifamiliar i és 
per això que s’ha redistribuït el sostre total per tal d’assolir el percentatge necessari 
en aquest únic edifici. 

 
 

b) Es proposa DESESTIMAR l’escrit d’al·legació núm. 2 pels motius següents: 
 

1a. És cert, i es modificarà, que no tots els propietaris han signat el conveni amb 
l’Ajuntament, ho ha signat una majoria substancial. 
 
2a. El PAU‐1 i el SUD‐1 són sectors diferenciats plenament i la modificació proposada 
no desvincula la realització del vial del SUD‐1 
 
3a. Certament els terrenys incorporats a l’àmbit, part dels quals eren propietat de la 
al·legant, estaven classificats de sòl urbà consolidat, però també ho és que una part 
dels mateixos eren dins l’àmbit de l’antic PAU‐1 i que no tenien fixada gràficament la 
situació dels edificis dins la zona 2 “Eixample” que d’acord amb l’art.86.3.2 del POUM 
defineix: “la situació, alineació i perímetre regulador de les edificacions queda 
definida en els plànols d’ordenació”. 
 
La incorporació d’aquests terrenys es justifica per l’interès general que suposa la 
previsió d’un vial d’accés a aquest i a d’altres sectors. Amb la previsió del vial i sense 
incloure els terrenys dins l’àmbit del PAU‐1, restaria una parcel·la inedificable per les 
seves reduïdes dimensions. 
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Globalment, s’ha ajustat les alineacions del carrer de Les Marrades a la realitat física 
dels murs. 
 
4a. El polígon PAU‐1 ja existeix i la seva ordenació el fa més viable i s’ajusta molt 
més a la realitat física de les propietats, procurant reduir despeses i espais a 
urbanitzar. 
 
5a. La funcionalitat dels espais verds és major en la nova ordenació ja que la 
supressió del vial situat a l’extrem oest fa molt més aprofitable l’espai lliure 
resultant. 
 
6a. És contradictori dir que l’opció presentada és inviable econòmicament quan s’ha 
suprimit un vial previst en un terreny de forta pendent (extrem oest) i s’han suprimit 
uns aparcaments a l’àmbit 2. Ambdues actuacions requerien d’una complexa i costosa 
obra civil. 
 
El pendent dels vials no és superior al del carrer de Les Marrades que era l’únic accés 
possible al sector del PAU‐1, sense haver desenvolupat el SUD‐1 prèviament. 
 
L’amplada dels vials és idèntica a la prevista pel SUD‐1 i superior a nombrosos 
carrers de Molló. Augmentar una ajustada amplada dels vials és contradictori amb 
pretendre justificar la inviabilitat econòmica. 
 
8a. La reducció del nombre d’habitatges de Protecció Oficial requereix una 
modificació de tot el POUM, no exclusiva per aquest sector, i no constitueix l’objecte 
de l’encàrrec. 
 
 
CINQUÈ. Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient sobre l’al·legació 2, 
apartat setè, de que el POUM es executiu des de fa menys de 6 anys i no es justifica 
la necessitat del canvi de sistema d’actuació urbanística: 
 
1. Es considera presentada dins de termini el dia 30-04-2015 
 
2. Tal i com es va fer constar a la proposta del Ple d’aprovació inicial el 13-03-2015, 
encara no s’havien iniciat els tràmits per la constitució de la Junta de Compensació 
que permetés desenvolupar el PAU dins el termini d’execució previst en el POUM, pel 
que es podia considerar que dins el termini de sis anys que estableix el POUM no 
podrà finalitzar-se l’execució del PAU 1: la previsió del POUM era obtenir els terrenys 
de cessió (com a mínim) dins els sis anys. 
 
El POUM aprovat al 2009 preveia que al 2015 havia d’estar executat al PAU1. En 
canvi una majoria molt important dels propietaris van demanar que fos l’Ajuntament 
qui assumís la gestió, tal i com hi consta a l’expedient.  
 
Aquesta manifestació de voluntat és contrària a la creació d’una Junta de 
Compensació i descarta expressament el sistema de gestió per compensació. 
 
3. La interessada al·legant Sra. Maria Teresa Alabau representa un 9,35% de la 
propietat de l’àmbit i és la única que no ha signat el conveni urbanístic consensuat 
amb la resta de propietaris que representen el 90,65 % del sector. 
 
Per tot això està més que justificada la modificació puntual que es tramita i 
l’al·legació presentada s’ha de desestimar. 
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SISÈ. 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. 
 
SETÈ. Vist l’informe de Secretaria, 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: 
 
1. Estimar parcialment les al·legacions presentades durant la informació pública en el 
sentit que consta a la part expositiva i de conformitat als informes del Serveis 
Tècnics i de Secretaria. 
 
2. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 4 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la 
documentació de l’expedient amb les modificacions no substancials resultants de 
l’estimació parcial de les al·legacions.  
 
3. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació núm. 4 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
4. Notificar aquest acord als al·legants per a la seva deguda constància, fent-los 
saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar cap 
tipus de recurs. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
10.  MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I 
LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER 
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N. 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 
catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat 
pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia 
General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, 
la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i 
la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a 
declarar el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, 
quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. 
Se’ls acusa de quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o 
usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles 
penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
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El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert 
amb el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament 
amb l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.  
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els 
actes de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la 
independència judicial". 
 
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics. 
 
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es 
viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què 
la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost 
únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i 
catalanes sobre el futur polític del país.  
 
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions 
inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 
 
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al 
bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les 
concentracions dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de 
manera cívica i pacífica. 
 
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Setè.- Enviar aquest acord al President de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
11. ASSUMPTES URGENTS. 
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS 
 
Vista la següent moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats: 
 
“...” 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria 
de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i 
d’altres conflictes internacionals.    
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Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es 
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per 
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació 
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i 
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els 
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 
llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 
− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 

determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i 
protegida. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 
 

− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 
 

− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 
donin resposta a la situació dels refugiats. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es 
proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 
a. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 

acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 
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a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
b. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 

millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
c. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
d. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament 
o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les 
persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
a. Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 
actual i assegurar-ne el desplegament. 

b. Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

c. Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
d. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament 
o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les 
persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir cada municipi per 
acollir les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons 
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

- Assistència en les rutes de fugida 
- Suport als municipis de la ruta 
- Planificació i gestió de l’acollida  
- Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
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Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a 
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als municipis de la comarca 
del Ripollès. 
“...” 
 
Es proposa al Ple; 
 
PRIMER. Donar suport a la moció en tots els seus termes 
 
SEGON. Comunicar el següent acord al Consell comarcal del Ripollès. 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
12. 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 
 
 
L’alcalde, El secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Coma Guitart Josep Ruiz i Muñoz  


		2016-01-29T12:37:13+0100
	CPISR-1 C Josep Ruiz i Muñoz


		2016-01-29T13:40:31+0100
	CPISR-1 C Josep Coma Guitart




