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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 7/2014 
Caràcter: ordinària 
Dia: 5 de setembre de 2014 
Inici: 21:00 
Acabament: 21:40 
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 

 
Excusa: Sr. Jordi Aspar i Bas 
 
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 el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació del Compte General de 2013 
3. Donar compte de la relació de factures aprovades 
4. Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 

l’estat d’execució del Pressupost corresponent al segon trimestre de 2014 
5. Correspondència i despatx oficial 
6. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
7. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2014-2015 per obres de reparació i 

manteniment i derogació del Decret 155/2012 sobre el PUOSC de la Generalitat 
de Catalunya  

8. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2013-2014/Programa Específic de la 
Diputació de Girona 

9. Ratificació del Decret d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon per la celebració del XV Festival de Música 
de la Vall de Camprodon 

10. Ratificació del Decret d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la cessió d’ús de quatre compactadors de 
residus per Molló i Espinavell 

11. Ratificació del Decret d’alcaldia d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de 
Molló i la Fundació La Caixa per a la celebració de la Tria de Mulats d’Espinavell 
2014 

12. Aprovació provisional de la modificació puntual número 3 del POUM de Molló 
13. Aprovació de l’inici del procediment d’adjudicació del contracte d’obres de "Millora i 

ampliació de l’edifici de la piscina de Molló" 
14. Mocions: 

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
de Molló, en data de 7 de 
novembre de 2014 
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14.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès contra la Resolució 
ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
s’obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt 
Pirineu, Aran i Solsonès 
14.2. Moció sobre l'impuls de les zones de muntanya i la viabilitat de 
l'activitat agrícola, ramadera i les indústries de transformació 

15. Assumptes urgents 
16. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 6/2014, de 4 de juliol de 2014, sense esmenes. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2013  
 
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2013, 
juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i els 
Dictàmens a favor de la Comissió Especial de Comptes emesos en data 9-6-2014 i 5-09-
2014. 
 
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG 
núm. 115 de data 17 de juny de 2014 perquè poguessin presentar-se reclamacions, 
objeccions o observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de 
Secretaria de data 16-7-2014. 
 
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local,  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’any 2013 en la 
forma en què ha estat presentat i retut. 
 
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2013 i la documentació 
a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 
de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma 
d’EACAT, en el format establert per l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de maig de 2013 
(DOGC núm. 6382, de 24 de maig), relatiu a la forma en què les corporacions locals de 
Catalunya han de retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans 
telemàtics. 
 
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2013 al 
Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès segons el 
conveni signat en data 18 de desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran enviar els seus 
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comptes mitjançant un únic procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els 
comptes en ambdues institucions a tots els efectes. 
 
4. Facultar a la Secretaria i la Intervenció d’aquest ajuntament, per a la tramesa telemàtica 
que correspongui. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dóna compte al Ple de les relacions de factures aprovades que és de la 14 a la 18. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014. EXP 264/2014. 
 
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, la 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 despesa 
pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’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 segon trimestre del pressupost de 2014, el 
contingut del qual és el següent: 
 
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria 
Grupo Administración Pública - 2º trimestre 
Entidad: 09-17-107-AA-000 Molló 
Ingreso no financiero: 508.291,29 
Gasto no financiero: 633.728,28 
Ajustes propia Entidad: 1.085,76 
Ajustes por operaciones internes: 0,00 
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 124.351,23 
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Objetivo en 2014 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación 
contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado: 34.825,00 
La corporación local no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
 
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 2º Trimestre 
Ejercicio 2014  
Entidad: 09-17-107-AA-000 Molló 
Gasto computable Liquid.2013(GC2013)I(1): 411.378,94 
(2) =(1)*(1+TRCPIB): 417.549,62 
Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2014 (IncNorm2014)III(3): 0,00 
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 0,00 
Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)+(4): 417.549,62 
Gasto computable Previsión Liquidación 2014 (5): 631.728,28 
 
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?: No 
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" 
(6)-(5): -214.178,66 
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013: 53,56 
La corporación local no cumple con el objetivo de regla del gasto 
 
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado 
Entidad: 09-17-107-AA-000 Molló  
Deuda a corto plazo: 0,00 
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 172.657,65 
Total Deuda viva al final del período: 172.657,65 
 
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 2º trimestre del ejercicio 2014.  
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de 
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que 
el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector 
Administraciones Públicas de esta Corporación: 
 

- No cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, que contempla el 
Plan Económico Financiero aprobado. 

- No cumple el objetivo de Regla del Gasto. 
 
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 8 de juliol de 2014. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del 
darrer Ple: 
 
Data Resum 

1-07 Diputació de Girona: ofereix redacció plànols de delimitació de les urbanitzacions. 
2-07 Direcció General de Turisme: informa de la obligació de publicitar el número de registre d’establiments 
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turístics. 

3-07 Direcció General d’Urbanisme: nova tramitació dels informes sectorials dels Plans Especials. 

22-07 Consell Comarcal del Ripollès: moció sobre gratuïtat d’alumnes residents al municipi. 

23-07 Diputació de Girona: comunica atorgament subvenció PEIS. 

25-07 Consorci Recaptació: informa 3r. Període de cobrança de tributs. 

28-07 Diputació de Girona: comunica atorgament de subvenció per activitats esportives. 

29-07 Diputació de Girona: informa de la base de dades XIFRA. 

8-08 Departament de Salut: informa de la sol·licitud d’accés al SINAC. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 01/07 De desestimació de sol·licitud d’ús de la Sala Polivalent de Molló. 
2 01/07 De resolució definitiva de baixa d’ofici al Padró d’habitants. 
3 02/07 Retorn import d’una bústia per doble pagament. 
4 02/07 D’autorització d’ús de la Sala Polivalent de Molló a agrupament escolta. 
5 02/07 Estimació de sol·licitud de bonificació de l’IVTM per més de 25 anys d’antiguitat. 
6 02/07 Retorn import rebut d’aigua, liquidat per error. 

7 03/07 D’autorització d’ús de la Sala Polivalent de Molló. 

8 04/07 D’aprovació de liquidació de taxa per expedició de documents administratius. 
9 07/07 De sol·licitud d’assistència tècnica per redactar els plànols de delimitació de les 

urbanitzacions, nuclis, edificacions i altres afectades per la llei 5/2003, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals. 

10 07/07 De concessió d’ajudes pel servei de llar d’infants anualitat 2014. 

11 08/07 D’atorgament de llicència d’obres per rejuntar parets interiors, pavimentació exterior 
amb pedra i realització de tanca de fusta al veïnat del Riberal, 9 

12 10/07 De sol·licitud de subvenció de compensació econòmica per a càrrecs electes 2014. 
13 11/07 De destinació del tram supramunicipal del fons de cooperació local de Catalunya – 

anualitat 2013 
14 11/07 De destinació del tram supramunicipal del fons de cooperació local de Catalunya – 

anualitat2012 
15 16/07 De suspensió de rebuts d’IBI fins a la resolució presentada al Cadastre. 

16 17/07 De delegació d’alcaldia per absència de l’alcalde del 21 al 24 de juliol. 

17 17/07 D’autorització, disposició i reconeixement de la obligació corresponent a les quotes 
d’associats a la Creu Roja de Camprodon dels mesos de gener a juny del 2014. 

18 25/07 D’encàrrec del projecte tècnic “Gestió energètica i petites accions en calefacció i 
il·luminació a l’edifici de l’Ajuntament” al Consell Comarcal del Ripollès. 

19 28/07 D’atorgament de llicència d’obres menors al Polígon 5 parcel·la 97 al Serrat de les 
Bigues. 

20 31/07 Donar de baixa rebut d’escombraries per realitzar una nova liquidació al nou propietari. 
21 31/07 D’atorgament de llicència per a la ocupació del domini públic local amb taules i cadires a 

la Plaça Major, 5. 
22 04/08 D’expedició d’informe de qualificació urbanística. 
23 05/08 D’atorgament de llicència d’obres menors al veïnal del Riberal, 10 de Molló. 
24 05/08 D’atorgament de llicència d’obres majors al C/ d’Ençà, 7 d’Espinavell. 
25 07/08 D’atorgament de llicència d’obres majors a la Cabanya d’en Turon d’Espinavell. 
26 12/08 Eximint del pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per discapacitat. 
27 18/08 De baixa de rebut d’escombraries i de realització de nova liquidació al veïnat de 

Moixons, 7. 
28 18/08 D’aprovació  d’expedient de generació de crèdits. MP 4/2014. Transferències Diputació 

de Girona corresponents a subvenció PEIS.  
29 18/08 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits MP 5/2014. Transferències Diputació de 

Girona corresponents a subvenció Dipsalut per a Piscina Municipal. 
30 18/04 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits MP6/2014. Altres inversions 

corresponent a subvenció PUOSC/PE Diputació de Girona. 
31 22/08 De sol·licitud a tres empreses que presentin oferta per a dur a terme l’obra “Reforma i 

reparació de la Font Vella i safareig”. 
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32 25/08 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits MP8/2014. Transferències Diputació de 
Girona corresponents al Fons de Cooperació Cultural. 

33 25/08 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits MP9/2014. Transferències Diputació de 
Girona corresponents a subvenció de Cooperació Esportiva. 

34 26/08 Comunicació d’obertura d’una activitat ramadera no sotmesa al règim d’intervenció 
integral de l’Administració Ambiental a Mas Can Pau de Molló. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PUOSC 2014-2015 PER OBRES DE 
REPARACIÓ I MANTENIMENT I DEROGACIÓ DEL DECRET 155/2012 SOBRE EL 
PUOSC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Per Decret 104/2014, de la Generalitat de Catalunya: 
 
S’ha derogat la línia d’inversions de la Generalitat de Catalunya (Programa General). 
S’ha aprovat la línia de reparació i manteniment de 2014-2015. 
S’ha delegat a la Diputació de Girona la gestió del seu Programa Específic. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PUOSC 2013-2014/PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 
Al BOP de Girona de 14-08-2014, la Diputació de Girona ha aprovat definitivament el 
Programa Específic per les anualitat 2013 i 2014. 
 
En el cas de Molló, es contempla per a l'anualitat 2014 l'obra de "Millora i ampliació 
de l’edifici municipal de la piscina de Molló. La memòria valorada ascendia a la 
quantitat de 127.911,93 euros (que difereix del projecte tècnic redactat), i la 
Diputació de Girona, a través del programa específic del PUOSC, subvencionarà l'obra 
amb 70.000,00 euros. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON 
PER LA CELEBRACIÓ DEL XV FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL DE 
CAMPRODON.  
 
Es proposa al Ple la ratificació del decret d’Alcaldia següent: 
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT DE 
MOLLÓ I LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON I PAGAMENT DE BESTRETA 
PER XV FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON. Exp. 237/2014 
 
Vist que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon celebrarà la XV edició del Festival 
de Música de la Vall de Camprodon, inclòs dins les activitats d’estiu de l’any 2014, i 
en el qual participen els  municipis de Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, 
amb concerts variats als municipis que formen part d’aquest esdeveniment. 
 
Atès que cal aportar, abans del 31 de juliol, una bestreta per import de 3.000,00 
euros, per part dels Ajuntaments que formen part del Festival. 
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En ús de les facultats que m’estan atorgades per l’article 21.1.f) i ñ) de la Llei 
reguladora de les Bases de Règim Local, i per les Bases d’execució del pressupost 
d’aquest Ajuntament, aprovades per plenari, juntament amb el pressupost d’enguany. 
 
Atès que hi ha consignació adequada i suficient a l’aplicació pressupostària 
2014.1.943.46300, així com l’informe de secretaria i intervenció que consten a 
l’expedient, 
 
Resolc: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon per a la celebració del XV Festival de Música de la Vall de Camprodon. 
 
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació corresponent a aquesta despesa, 
que ascendeix a 3.000,00 euros. 

 
Tercer.- Ordenar i efectuar el seu pagament mitjançant transferència bancària, 
sempre i quan les disponibilitats de la tresoreria ho permetin. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Tresoreria i la Intervenció de l’Ajuntament, per a 
l’efecte oportú. 
 
Cinquè.- Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri. 
“...” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA 
CESSIÓ D’ÚS DE QUATRE COMPACTADORS DE RESIDUS PER L’AJUNTAMENT DE 
MOLLÓ I ESPINAVELL. 
 
Es proposa al Ple la ratificació del decret d’Alcaldia següent: 
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE QUATRE 
COMPACTADORS MÒBILS I LA REGULACIÓ DEL SEU ÚS.EXPEDIENT 236/2014 
 
Vist que l’equip de govern municipal va decidir impulsar un canvi en el sistema de 
recollida de residus, coordinat amb el Consell Comarcal del Ripollès, per tal d’intentar 
abaratir el cost de recollida així com la gestió. 
 
Vist que per millorar el servei de recollida de rebuig, de paper i cartró i d’envasos 
s’han d’instal·lar compactadors al municipi de Molló, fet que suposarà incrementar la 
capacitat d’emmagatzematge i per tan menys dies de recollida (i també menys 
viatges del camió des de l’abocador fins als contenidors existents ara, i retornar a 
l’abocador). 
 
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès ha implementat aquest sistema de recollida 
amb compactadors a municipis com ara Vallfogona de Ripollès, Gombrèn i Campelles, 
i que també té previst instal·lar-ho a Molló pel fet de ser municipis de final de línia. 
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Atès que el Consell Comarcal del Ripollès disposa de quatre compactadors: un 
d’envasos, un de paper i cartró i dos de fracció, i que en cedeix a l’Ajuntament de 
Molló l’ús tot i que en manté la propietat 
 
Ateses les competències delegades pel Ple d’aquest Ajuntament a l’alcaldia, així com 
l’informe de secretaria, 
 
RESOLC, 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Molló per a la cessió d’ús i la seva regulació, per part del Consell Comarcal del 
Ripollès, de quatre compactadors mòbils a l’Ajuntament de Molló. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
TERCER. Ratificar aquest decret en el proper que se celebri. 

“...” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I LA FUNDACIÓ LA CAIXA PER A LA CELEBRACIÓ DE 
LA TRIA DE MULATS D’ESPINAVELL 2014. 
 
Es proposa al Ple ratificar l’anterior Decret d’Alcaldia següent:  
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA  
D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I LA FUNDACIÓ 
LA CAIXA PER A DUR A TERME L’EDICIÓ 2014 DE LA TRIA DE MULATS 
D’ESPINAVELL 
EXPEDIENT 261/2014 
 
Vista la proposta de conveni entre aquest Ajuntament de Molló i la Fundació La Caixa 
per a dur a terme el patrocini per part d’aquesta última entitat de l’edició d’enguany 
de la Tria de Mulats d’Espinavell. 
 
Atès que aquest Ajuntament de Molló ha de buscar patrocinadors per a poder 
sufragar part de les despeses que comporta la celebració d’una fira d’aquestes 
característiques. 
 
Atès que la missió de la Fundació  “la Caixa”, és contribuir al progrés de les persones 
i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a 
través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, 
mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als 
seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats. Atès que també, la 
Fundació “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i 
mediambientals amb una vocació transformadora.  
 
Atès que l’Ajuntament de Molló té com a objectiu fomentar i promoure activitats 
culturals i comercials per donar a conèixer els diferents veïnats del municipi i 
potenciar la dinamització del territori, i en particular la Tria de Mulats d’Espinavell 
com a fira ramadera d’arrel tradicional que fomenta l’activitat ramadera al nostre 
municipi. 
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Ateses les competències delegades pel Ple d’aquest Ajuntament a l’alcaldia, així com 
l’informe de secretaria, 
 
RESOLC, 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni entre aquest Ajuntament de Molló i la Fundació La Caixa 
per a dur a terme el patrocini per part d’aquesta última entitat de l’edició d’enguany 
de la Tria de Mulats d’Espinavell. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la Fundació La Caixa. 
 
TERCER. Ratificar aquest decret en el proper que se celebri. 
“...” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 3 DEL 
POUM DE MOLLÓ. 
 
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2014, va 
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, amb les 
modificacions següents: 
 

- Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable. 
- Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà. 
- Regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri. 
- Regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i 

Camí de Favars)  
 
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. 134, de 15 de juliol de 2014, i al Diari 
de Girona el dia 16 de juliol de 2014. 
 
No es van demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació 
vigent per no afectar cap administració amb competències sectorials. 
 
TERCER. No s’han presentat al·legacions durant el mes d’informació pública. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. 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: 
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1. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 3 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la 
documentació de l’expedient amb les modificacions següents;  
 

- Modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable. 
- Incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà. 
- Regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri. 
- Regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i 

Camí de Favars)  
 
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar 
cap tipus de recurs. 
 
3. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació núm. 3 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
13. APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES DE "MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE LA PISCINA DE MOLLÓ" 
 
Atès que s’ha detectat la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en 
Millora i ampliació de l’edifici de la piscina de Molló. 
 
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat 
dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació. 
 
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el procediment 
negociat sense publicitat. 
 
Atès que en data 18-08-2014 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i   
Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el contracte. 
 
Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 18-08-2014 es va aprovar iniciar l’expedient per a 
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació 
proposada. 
 
Atès que en data 18-08-2014 es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per 
a l’obra consistent en Millora i ampliació de l’edifici de la piscina de Molló. 
 
2. Autoritzar, en quantia de 138.079,65 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament 
representa la contractació de les obres per procediment negociat sense publicitat, amb 
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càrrec a la partida 2014.1.151.610  “Altres Inversions”, que ascendeix a 130.000€ i a la 
partida 2014.1.1.6  de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per 
a l’exercici 2014. 
 
3. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte 
d’obres per procediment negociat sense publicitat. 
 
4. Sol·licitar ofertes a tres empreses qualificades. 
 
5. Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant amb una 
antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació 
de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
14.MOCIONS. 
 
14.1 PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 
ECO/985/2014, DE 2 DE MAIG, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES 
REGULADORES I S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS DE LES COMARQUES DE L'ALT PIRINEU, ARAN I SOLSONÈS 
(APA)  
 
Vista la moció aprovada pel Consell Comarcal del Berguedà contra la Resolució 
ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la 
convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i 
Solsonès (APA), la qual és del contingut literal següent: 
 
" AJUTS UNIVERSITARIS.-Vista la resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la 
qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants 
universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès. 
 
MOCIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ ECO/985/2014, DE 2 DE MAIG, PER LA QUAL 
S'APROVEN LES BASES REGULADORES I S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A 
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE LES COMARQUES DE L'ALT PIRINEU, ARAN I 
SOLSONÈS (APA). 
 
La Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases 
reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques 
de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès, estableix la necessitats de facilitar l'accés a la 
universitat en igualtat d'oportunitats a tota la població catalana. En aquest sentit 
aquesta Resolució assenyala un tractament especial envers les comarques de l'Alt 
Pirineu, Aran i Solsonès (Alta Ribagorça, Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, Solsonès i la Vall d'Aran) motivat per les condicions geogràfiques 
d'aquestes zones i per la distància i dificultat de desplaçament a les zones 
universitàries. 
 
Val a dir, que si els motius d'atorgament dels ajuts són aquests, el Berguedà també 
té aquestes mateixes problemàtiques amb l'afegit que hi ha municipis d'aquesta 
comarca que tenen una distància de desplaçament i allotjament envers les zones 
universitàries molt més elevada que municipis que pertanyen a l'àmbit de l'Alt 
Pirineu, Aran i Solsonès. Així mateix les condicions d'accessibilitat cap a les zones 
universitàries des de la comarca del Berguedà són, en molts casos, més dificultoses 
per la climatologia, infraestructures i comunicacions. 
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De conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'Alta Muntanya, el 
Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa, són comarques de muntanya igual com també ho 
són l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça,  el 
Solsonès i la Vall d'Aran, sense oblidar que a la mateixa llei s'especifiquen també 
altres zones de muntanya. 
 
Atès que l'article 6 de la Llei1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Ple 
territorial general de Catalunya , estableix que les comarques de muntanya poden 
ésser objecte de directrius estratègiques comunes de planificació i que aquestes 
directrius han de coordinar la correcció dels dèficits d'infraestructures i 
d'equipaments de dites comarques, amb la finalitat d'evitar que la població que hi 
resideix no es vegi obligada a abandonar llurs nuclis de població. 
 
Atès que l'exposició de motius de la Llei 2/1983 reconeix la difícil geografia, la 
insuficiència de la xarxa de comunicacions de les comarques i zones de muntanya i la 
necessitat de procedir a compensar-les dels desavantatges físics i socioeconòmics 
derivats del clima rigorós, de l'altitud, del relleu, de l'aïllament i dels dèficits 
d'infraestructures i de serveis bàsics. 
 
Vist el disposat a l'article 9 de la Llei 2/1983, mitjançant el qual el Consell Executiu 
ha d'establir, per a les zones de muntanya, un sistema de prioritats en les ajudes i 
les subvencions, havent-ne de resultar beneficiaris els residents en el municipi/s que 
integren la zona de muntanya. Considerant també l'article 11 de la mateixa Llei que 
determina que la política de subvencions del Consell Executiu ha de tendir a 
compensar els desequilibris econòmics i socials entre les diverses comarques i zones 
de muntanya. 
 
Atès que l'article 130.2 de la Constitució espanyola reconeix explícitament la 
necessitat d'un tractament especial de les àrees de muntanya. 
 
Atès que la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, exclou algunes comarques d'Alta 
muntanya previstes per la Llei 2/1983, inclòs el Berguedà, de la concessió dels ajuts i 
que aquesta exclusió implica un greuge comparatiu entre les comarques considerades 
de muntanya d'acord amb l'esmentada llei, pel fet d'ésser només una part d'aquestes 
les beneficiàries dels ajuts per a estudiants universitaris. 
 
Per tot això, s'acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar al departament d'Economia i  Coneixement i a l'Agència d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca que la comarca del Berguedà sigui inclosa en la Resolució 
d'ajuts per a estudiants universitaris. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director 
de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al conseller de Territori i 
Sostenibilitat, a la delegació territorial del govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central, als Consells Comarcals de les comarques de muntanya i a tots els 
ajuntaments de la comarca del Berguedà."       
   
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1.Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes. 
 
2.Traslladar aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director de 
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al conseller de Territori i 
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Sostenibilitat, a la delegació territorial del govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central i a Girona. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
14.2. MOCIÓ SOBRE L'IMPULS DE LES ZONES DE MUNTANYA I LA VIABILITAT 
DE L'ACTIVITAT AGRÍCOLA, RAMADERA I LES INDÚSTRIES DE 
TRANSFORMACIÓ 
 
La evolució que han sofert les zones de muntanya al nostre país, demostra l'enorme 
dificultat que suposa mantenir i conservar nivells de població viables en molts 
d'aquests territoris, els quals han perdut en les últimes dècades un 21% de la seva 
població, un percentatge que se situa en el 50% en molts municipis. En aquest 
context, aquestes zones no només tendeixen al despoblament i a l'abandonament de 
les activitats agràries, sinó que la seva població es veu abocada a una creixent 
pèrdua d'expectatives de desenvolupament i qualitat de vida, i –conseqüentment- 
mancances de reemplaçament juvenil. 
 
Aquesta evolució té un efecte negatiu sobre la gestió dels nostres territoris. Un efecte 
que està relacionat amb la desaparició dels espais agrícoles i Zones d'Agricultura de 
Muntanya (ZAM), la mala utilització i gestió de l'energia, o el maneig sostenible dels 
sistemes forestals i silvopastorals i, per tant, amb les pèrdues de paisatge, riscos  
d'incendis, pèrdua de races rústiques i la destrucció de recursos d'alt valor ambiental. 
 
Mantenir comunitats amb una població viable i estable en aquestes zones, implica, 
igual com succeeix a la resta d'Europa (França destina a aquest objectiu el 15% del 
sobre nacional), realitzar polítiques efectives de suport a l'agricultura, la ramaderia o 
l'activitat forestal, perquè aquestes resultin viables per a les persones que viuen en 
aquests llocs i als serveis que aquestes comunitats presten a la societat (veure 
document de Nacions Unides, Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni, del Ministeri 
de Medi ambient, Medi Rural i Marí (http://www.ecomilenio.es/). D'igual manera, es 
requereixen marcs legals capaços de protegir i facilitar les activitats econòmiques 
relacionades amb la gestió del territori i amb capacitat per generar llocs de treball, 
com a eina indispensable per invertir aquesta tendència cap a la despoblació, tant 
aguditzada en el conjunt de l'Estat, que contrasta amb el succeït en països del nostre 
entorn. 
 
La PAC és un instrument per desenvolupar un model agrícola respectuós amb el medi 
ambient, que protegeixi les rendes agràries de les fluctuacions dels mercats i 
garanteixi uns entorns rurals habitables i amb desenvolupaments homologables en la 
qualitat de vida dels seus habitants, advertint que no es pot conservar la coberta 
vegetal, i la naturalesa en el seu conjunt, sense la presència d'una població suficient 
al mig rural, amb un nivell digne de serveis i ingressos (Memoràndum de la 
Presidència del Consell de Ministres d’Agricultura, sobre la Política Agrària Comuna i 
la Conservació i Recuperació de la Coberta Vegetal. En el sector forestal i la CEE 
Novas García, A (Ed), pg. 385. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1989) 
 
Lamentablement, en aquests anys, tal com reconeixen els informes del Consell Social 
Europeu, no ha existit una política específica de la Unió Europea per a les zones de 
muntanya i, en el cas espanyol, a més de no existir polítiques precises més enllà de 
les què va definir la Llei d'Agricultura de Muntanya del 1982, tampoc les mesures 
previstes en la PAC han estat històricament utilitzades en la seva plenitud per 
compensar algunes de les dificultats que comporta viure en aquestes zones. 
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Per tot això, i després de l'aprovació de la nova PAC per part dels estaments 
europeus i pendents de l'aprovació de l'Acord marc, es proposa al Ple l'adopció dels 
acords següents: 
 
1. Instar al MAGRAMA i a les Comunitats Autònomes, que es troben representades en 
la conferència sectorial a: 
 
• Que l'Acord marc de la PAC reculli mesures específiques per dotar 
pressupostàriament i en la base del 5% del sobre nacional, tal com permet la 
distribució dels fons de la PAC. 
 
• Impulsar una clara implementació de les polítiques de les zones de muntanya, per 
fer viable l'activitat agrícola, ramadera i les indústries de transformació que permetin 
generar llocs de treball, contribuint a evitar la despoblació de les nostres muntanyes i 
el benefici que aporten al conjunt de la nostra societat. 
 
2. Donar compte al MAGRAMA, a la Comunitat Autònoma i als grups parlamentaris del 
Congrés i el Senat. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
15. ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
16. 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Ruiz Muñoz Josep Coma i Guitart 
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