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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE JULIOL DE 

2020 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2020000004  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 24 de juliol de 2020 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:22 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibañez Gonzalez, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar la següent acta:  

 

ACTA NÚM. 3/2020, de 22 de maig de 2020, sessió ordinària.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2020DECR000203 al 2020DECR000298. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 86 a 

la 115 de l’any 2020. 

 

 

Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 86 a la 115, 

corresponents a l’any 2020.  

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2on trimestre 

del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda. 

 

 

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 Funció Pública. 

 

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 segon trimestre del pressupost de 2020, el contingut 

del qual consta a l’expedient.  

 

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma 

AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera 

amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 20 de juliol de 

2020. 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 
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5.0.- Donar compte de la tramesa del període mig de pagament (PMP) del 

2on trimestre de 2020 al Ministeri d'Hisenda. 

 

 

Es fa saber que en data 17 de juliol de 2020 es va trametre al MINHAP la 

informació del PMP del 2on trimestre de 2020 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 

b) de la  Ordre  HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació relativa a la Llei Orgànica 2/2012 de  

27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  de conformitat amb 

l’establert a la Disposició transitòria  Única  del RD  635/2014, de 25 de juliol,  per 

la que es desenvolupa la metodologia  de càlcul  del període mig de pagament a 

proveïdors  de les Administracions públiques  i les condicions  i procediments de 

retenció de recursos dels règims de finançament  previstos a la Llei Orgànica 

2/2012 de 27 d’abril d’EPSF amb el resultat que  es transcriu literal de l’aplicatiu: 

 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 
Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 
Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 
Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Molló 26,94 76.961,26 132 674,91 27,85 
 

PMP 
Global  

76.961,26  674,91 27,85 
 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

6.0.- Aprovació del Compte General de 2019. 

 

Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 

2019, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació 

vigent. 

 

Vistos els informes de secretaria i d’intervenció sobre l’esmentat Compte, i 

l’informe de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte General 

corresponent a l’exercici de 2019 emès en data 22 de maig de 2020. 

 

Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat al 

tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 26/05/2020 al dia 

29/06/2020, ambdós inclosos, així com al BOP de Girona núm. 107, de 4 de juny 

de 2020, perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i 

que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de data 9 de 

juliol de 2020. 

 

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; 
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Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de 

col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les 

entitats locals signat el 3 de desembre de 2014; 

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

 

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’any 

2019 en la forma en què ha estat presentat i retut. 

 

Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2019 i la 

documentació a què es refereixen les Regles 44 i següents de la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, HAP/1781/2013, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, d’acord amb el que estableix la 

Resolució d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a 

la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la 

Sindicatura de Comptes el Compte general. 

 

Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 

de 2019 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 TRLHL, en el marc del 

conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de 

Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la coordinació del 

retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren 

considerar retuts els comptes del seu àmbit comú competencial presentats davant 

de qualsevulla d’elles de conformitat amb els acords mitjançant els quals es regula 

el format del Compte general de les entitats locals en suport informàtic. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 6/2020 en 

la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 

finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

 

 

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per 

a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons 

queda justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de 

romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de 

la liquidació de l’exercici anterior. 

Atès que en data 17 de juliol de 2020 es va emetre informe de Secretaria sobre la 
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Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

Atès que en la mateixa data es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment 

d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar, en 

data 17 de juliol de 2020, la proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 

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 de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 en 

la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb 

càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 

anterior i, d’acord amb el següent detall: 

Altes en Aplicacions de Despeses: 

 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

 

ANY APLICACIO 

PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2020 1.231.

46702 

Aportació 

CBSR 

Suplement de 

crèdit 

2.0

00,00€ 

2020 1.241.

14300 

Retribucio

ns personal de 

pràctiques 

Concessió de 

crèdit 

extraordinari 

1.8

00,00€ 

2020 1.241.

22699 

Despeses 

gestió UPC 

Concessió de 

crèdit 

extraordinari 

350

,00€ 

TOTAL 4.150,00€ 

 

 

 

 

Alta en Concepte d’Ingressos: 

 

ANY 

APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

2020 1.87000 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

PER DESPESES GENERALS 4.150,00€ 
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província de Girona per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 

interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient 

es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 

resoldre-les. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

8.0.- Aprovació del conveni tipus d’encàrrec de gestió entre els 

ajuntaments i entitats de la comarca que han sol·licitat o sol·licitin la 

prestació del servei de confecció de nòmines i assessorament laboral i el 

Consell Comarcal del Ripollès. 

 

 

Antecedents 

 

1. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de les competències atribuïdes pel 

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei d’organització comarcal de Catalunya, presta el servei de confecció de nòmines 

i assessorament laboral als Ajuntaments i entitats de la comarca que ho sol·licitin. 

 

2. Si bé la prestació del servei de confecció de nòmines i assessorament laboral es 

presta de forma homogènia, la regulació de la prestació d’aquest servei als 

Ajuntaments i entitats sol·licitants és diversa (en alguns casos no es disposa de 

conveni i en d’altres casos el conveni no s’adapta a la normativa vigent). Per aquest 

motiu, resulta necessària l’aprovació d’un conveni tipus d’encàrrec de gestió que 

reguli el servei i s’adapti a la normativa vigent, tant per als ajuntaments i entitats 

als quals es presta actualment aquest servei com per aquells que ho puguin 

sol·licitar en un futur. És per això que caldrà adaptar la part expositiva del conveni 

tipus (Manifesten I i II) a la forma en què s’estigui prestant el servei o bé s’hagi de 

prestar en un futur a nous ajuntaments i entitats. 

 

3. Els preus públics fixats per a la prestació del servei de confecció de nòmines i la 

resta de serveis d’assessorament laboral i recursos humans als municipis i altres 

entitats de la comarca del Ripollès que ho sol·licitin es troba fixat en la 

corresponent ordenança, publicada al BOP de Girona número 233, de 5 de 

desembre de 2018. 

 

4. Consta a l’expedient l’informe de secretaria i el de fiscalització prèvia limitada 

emès per la intervenció de data 21 de juliol de 2020. 

 

Fonaments de Dret: 
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I. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 

(Llei40/2015) preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de 

la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques 

pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la 

mateixa administració o d’una altra de diferent, sempre que entre les seves 

competències hi hagi aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin 

els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest 

article preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no 

pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar 

mitjançant un conveni. 

 

II. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, regulen els convenis, establint el 

contingut mínim dels mateixos (article 49) i els tràmits preceptius per la seva 

subscripció i efectes (article 50). 

Tanmateix, l’article 48.9 de la Llei 40/2015 estableix que les normes del present 

capítol no són d’aplicació a les encomanes de gestió i als acords de terminació 

convencional dels procediments administratius. 

 

III. Aquest encàrrec en cap cas comporta la cessió d’una competència. L’activitat 

objecte d’aquest conveni no té caràcter contractual. 

 

IV. L’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 36/2010) disposa 

que els convenis obliguen des del moment de la signatura si no s'hi disposa una 

altra cosa. L’apartat segon del mateix article estableix que els convenis que afectin 

terceres persones, els que comportin una alteració de l'exercici de les competències 

de les administracions, organismes o entitats públiques, o dels òrgans 

administratius, i els altres en què així s'estableixi per llei o per reglament només 

són eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins 

oficials corresponents de les administracions implicades. 

 

D’acord amb l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, les encomanes de gestió que es 

formalitzin amb el corresponent conveni s’hauran de publicar al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, estableix que els convenis i protocols s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

V. La competència per a l’aprovació d’aquest Conveni correspon al Ple, atès que de 

conformitat amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, els acord relatius a les encomanes de gestió realitzades per 

d’altres administracions requereixen de majoria absoluta del número legal de 

membres de la corporació. De conformitat amb l’article 22.4 de la mateixa Llei 

7/1985 no podran ser objecte de delegació a la Presidència aquelles atribucions que 

corresponen al Ple per exigir per a la seva aprovació una majoria especial. 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Aprovar, el conveni tipus d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments i 

entitats de la comarca que han sol·licitat o sol·licitin la prestació del servei de 

confecció de nòmines i assessorament laboral i Consell Comarcal del Ripollès, que 

figura a l’expedient. 

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Facultar l’Alcalde-president en nom i representació d’aquesta corporació, 

perquè pugui signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els 

presents acords.  

 

Quart. Encomanar la publicació d’aquest conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, al Consell 

Comarcal del Ripollès. 

 

Cinquè. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Secretaria, juntament amb una 

còpia dels convenis, perquè en tinguin constància. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

9.0.- Aprovació dels festius locals a Molló i Espinavell per l'any 2021. 

 

 

L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes 

laborals, dues tindran caràcter local.  

 

Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller/a de Treball a proposta 

dels municipis respectius.  

 

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de 

la jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple és l’òrgan competent 

per adoptar aquest acord.  

 

Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb 

cap dels festius que s’indiquen com a festius nacionals a Catalunya.  

 

Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon 

diumenge de juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa 

Major de Santa Cecília (22 de novembre).  

 

Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu de les Neus (5 d’agost) i el Dia de 

Sant Eduard (13 d’octubre).  
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Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

  

Primer.- Escollir els dies 12 de juliol i 22 de novembre de 2021 com a festes locals 

pel nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 13 d’octubre de 2021 pel nucli d’Espinavell. 

 

Segon.- Trametre la proposta de dates al Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies als efectes oportuns. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

10.0.- Adhesió, si escau, al Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia sostenible 

40-30. 

 

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel 

Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a 

mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la 

Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes 

ciutats europees.  

 

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 

d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 

mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia 

renovables.  

 

Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació 

geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant 

les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat 

accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la 

mitigació necessari i indispensable. 

 

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia 

segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, 

d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors 

més vulnerables.  

 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 

global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 

És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 

polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  

 

L'Ajuntament de Molló té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 

eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 

l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 

l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 

urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es 
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compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així 

com augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 

 

Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 

 

Primer.- L’Ajuntament de Molló fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 

2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 

més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica 

i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant 

l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Molló es compromet a elaborar un nou Pla d’Acció pel 

Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al 

Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de 

la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i 

una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització 

d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, 

Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Molló es compromet també a elaborar un informe de 

seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i 

l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius. 

 

Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Molló posa de manifest que serà suspès de la iniciativa 

(subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte) en cas de no 

presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima 

i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts. 

 

Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el 

registre a la plana web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de 

suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

11.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per instar a la Generalitat de 

Catalunya que augmenti la seguretat ciutadana en el municipi de Sant Pau 

de Segúries. 

 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès per instar a la Generalitat de 

Catalunya que augmenti la seguretat ciutadana en el municipi de Sant Pau de 

Segúries següent: 

 

En data 16 de gener de 2020, RE 213, ha tingut entrada al Registre del 

Consell Comarcal del Ripollès, la moció impulsada per l’Ajuntament de Sant 
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Pau de Segúries, aprovada pel Ple en data 13 de gener de 2020, la qual és 

del contingut literal següent: 

 

“Als darrers anys ha hagut un increment alarmant dels robatoris als domicilis 

de les poblacions del Ripollès; 

 

Recentment, durant la segona quinzena de novembre de 2019, s’han produït 

diversos robatoris a la població de Sant Pau de Segúries que han provocat 

alarma social entre els veïns, què han convocat reunions amb l’Ajuntament i 

sense l’Ajuntament per estudiar mesures per incrementar la seguretat; 

 

Aquesta situació ens consta que s’ha repetit a Camprodon, Planoles, Ripoll... 

i es repeteix de manera recorrent; 

 

El 3 de desembre de 2019 es Registra d’Entrada núm. 1340 el document 

titulat “Recollida de firmes per millorar la seguretat ciutadana dels nostres 

pobles” presentat per una Agrupació de Veïns de Sant Pau de Segúries 

davant l’Ajuntament. Resumidament demanen: 

 

1. Reforçar la seguretat ciutadana del Ripollès amb increment del nombre 

d’efectius: actualment hi ha 7 MMEE, dels quals 2 estan de manera 

permanent al Jutjat de Ripoll. 

2. Demanen instal·lar càmeres de seguretat. 

3. Proposen contractar un agent cívic o compartir la Policia Local de 

Camprodon. 

4. Voluntariat: 

a) S’han fet grups de vigilància nocturna. 

b) Es demana que hom que vegi algú sospitós avisi els MMEE al 112. 

c) Fer un grup de voluntaris per la gent gran que viu sola 

d) Un grup de Whatsapp exclusiu per la vigilància del poble 

5. Posar càmeres de vigilància privada a les entrades i sortides del poble a 

nivell particular. 

 

L’Alcaldia va demanar un informe jurídic sobre la conveniència de tractar 

aquestes mesures en un Ple municipal i el secretari interventor va evacuar 

l’ordre i emeté l’informe corresponent que conclou que: 

1. Conforme l’article 4 de la LLEI 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del 

sistema de seguretat pública de Catalunya, el Ple de la corporació no té cap 

competència en matèria de Seguretat ciutadana. És l’Alcaldia amb la Junta 

Local de Seguretat qui té assignades les atribucions per Llei. 

 

2. Les propostes presentades pels veïns de Sant Pau de Segúries s’han de 

canalitzar per part de l’Alcaldia, no pas pel Ple, a través de la Junta Local de 

Seguretat. Les mesures proposades, la decisió sobre les que afectin al 

domini públic viari, correspon a l’Alcaldia degudament avalada per l’informe 

de la Junta Local de Seguretat, de la que formen part els cossos i forces de 

seguretat de l’Estat. La resta són decisions privades sobre les que 

l’Ajuntament no té cap atribució. 
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3. Per altra part, els ciutadans tenen Dret a participar conforme l’article 32. 

Participació ciutadana 1. Els ciutadans tenen dret a participar en les tasques 

de seguretat pública mitjançant les associacions i les entitats que tenen 

representació al Consell de Seguretat de Catalunya, a les juntes locals i a les 

comissions regionals de seguretat. 2. Els òrgans competents per a 

l'aprovació dels plans de seguretat poden fer les consultes prèvies que 

creguin necessàries a les associacions i les entitats que representin 

interessos i col·lectius que en resultin afectats. 

 

4. Sobre les mesures proposades pels veïns: 

Les mesures 1 i 4 no presenten cap complicació perquè suposen uns 

elementals principis de millora de la Seguretat Ciutadana, ja sigui amb 

increment de dotacions policials que són competència d’altres 

administracions o amb l’increment de les precaucions privades més bàsiques 

i de sentit comú per fer més difícils i complicar els robatoris. La mesura 2 

pot suposar un elevat cost per l’Ajuntament i per la ciutadania. Tenint en 

compte que no tenim competència en Seguretat Ciutadana, actualment la 

Llei de Bases modificada 

l’any 2013 (ARSAL) no ho permet. Les mesures 2 i 5 són de dificultosa 

aplicació per afectar els àmbits dels espais públics on es volen instal·lar les 

càmeres. En primer lloc, cal tenir en compte que la captació d'imatges 

mitjançant sistemes d'enregistrament forma part de l'àmbit d'aplicació de la 

normativa sobre protecció de dades de caràcter personal perquè dins del 

concepte de "dada personal" queden incloses les imatges quan es refereixen 

a persones identificades o identificables. Per això, les exigències normatives 

en matèria de protecció de dades personals s'apliquen a l'ús de càmeres o 

qualsevol mitjà tècnic anàleg que capti imatges amb finalitats de vigilància o 

altres propòsits. 

La instal·lació de càmeres sense donar compliment a aquesta normativa pot 

fer que els responsables siguis sancionats com a autora d'una falta greu, 

amb sancions que podrien superar els 60.000 €. No obstant això, en 

supòsits similars, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està optant pel 

principi de mesura en les sancions i està aplicant les sancions pecuniàries 

previstes per a infraccions lleus (de 600 a 60.000 €). 

 

Per evitar aquesta infracció, s'han de complir una sèrie de requisits. A 

manera de síntesi, 

s'exigeix: a) La col·locació a les zones de videovigilància de com a mínim un 

distintiu informatiu situat en un lloc suficientment visible; b) L'existència 

d'impresos a la disposició dels interessats on es detalli la informació prevista 

legalment (existència de fitxer o tractament de dades de caràcter personal, 

finalitat, possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, identitat i adreça del responsable del tractament); c) La inscripció 

del fitxer per part del titular de la càmera a l'Agència Catalana de Protecció 

de Dades; e) Les imatges només poden ser tractades quan siguin adequades 

i no excessives, d'acord amb les finalitats que hagin justificat la instal·lació 

de les càmeres; f) No es poden obtenir, més que per a les finalitats de 

vigilància preteses.  
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Per tot això, l’Alcaldia ha considerat adient traslladar a la Junta Local de 

Seguretat la inquietud dels veïns de la població; 

 

Tanmateix, considera convenient proposar al Ple de la corporació aprovi una 

moció, de caràcter eminentment polític, en els termes següent: 

 

1. Elevar al Departament d’Interior el malestar i el neguit del ciutadans de la 

població per la sensació d’inseguretat en que viuen a conseqüència dels 

reiterats robatoris als domicilis que patim darrerament. 

 

Adjuntar còpia de les recollida de signatures tant de la població de Sant Pau 

de Segúries com de la resta de municipis de la comarca, què s’han afegit a 

la iniciativa perquè també pateixen robatoris de manera reiterada. 

 

2. Demanar la millora de la seguretat ciutadà mitjançant l’increment de la 

presència policial a les poblacions del Ripollès sobretot d’aquelles que no 

tenim, ni podem tenir per Llei, mitjans propis de vigilància. 

 

3. Trametre aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès i a la 

resta d’Ajuntaments de la comarca, amb el prec que hom proposi i coordini 

la implantació dels mitjans adients per coadjuvar a la millora de la seguretat 

ciutadana amb l’adopció de mesures proactives i reactives encaminades a 

desincentivar la comissió de delictes i que serveixin per donar suport als 

cossos de seguretat competents en les seves investigacions.” 

 

En data 10 de març de 2020, la Comissió Informativa i de Seguiment de la 

Gestió i el Consell d’Alcaldes van dictaminar favorablement el present acord, 

si bé el Ple de data 17 de març de 2020 va quedar suspès per Decret de 

Presidència número 89/2020, de data 15 de març. 

Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de 

Seguiment de la Gestió, es proposa al Ple l’adopció dels acords següent: 

 

Primer. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a 

adoptar de forma urgent les mesures necessàries amb la finalitat 

d’augmentar la seguretat ciutadana dels municipis de la comarca del Ripollès 

que no tenen mitjans propis de vigilància. 

 

Segon. Demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

que conjuntament amb la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del 

Ripollès i a la resta d’Ajuntaments de la comarca, es puguin estudiar 

mesures que millorin la seguretat ciutadana i que serveixin per donar suport 

als cossos de seguretat competents en les seves investigacions. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat 

de Catalunya, a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès i a la 

resta d’Ajuntaments de la comarca. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló els següents acords: 
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Primer. Donar suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Ajuntament 

de Sant Pau de Segúries. 

 

Segon. Afegir-nos a la petició d’instar al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya a adoptar de forma urgent les mesures necessàries amb la finalitat 

d’augmentar la seguretat ciutadana dels municipis de la comarca del Ripollès que 

no tenen mitjans propis de vigilància, així com sol·licitar una major dotació de 

Mossos d’Esquadra a la comarca que considerem que es troba sota mínims 

d’efectius per una comarca tan extensa i que en períodes vacacionals multiplica per 

3 o 4 la població.  

 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, al Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

12.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès relativa a instar al 

Departament d’Educació que mantingui a la ciutat d’Olot les proves d’accés 

a cicles formatius de grau mitjà. 

 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès relativa a instar al Departament 

d’Educació que mantingui a la ciutat d’Olot les proves d’accés a cicles formatius de 

grau mitjà que segueix a continuació: 

 

Acord relatiu a l’aprovació de la moció per instar al Departament d’Educació 

mantingui a la ciutat d’Olot les proves d’accés a cicles formatius de grau 

mitjà 

 

En data 18 de març de 2020, RE 1141, ha tingut entrada al Registre del 

Consell Comarcal del Ripollès, l’acord aprovat pel Ple del Consell Comarcal 

de la Garrotxa, el qual és del contingut literal següent: 

 

Antecedents 

 

Les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà són la principal via 

d’accés que tenen les persones sense el títol de l’ESO per poder 

reincorporar-se al circuit educatiu formal. 

 

Recentment, el Departament d’Educació ha resolt eliminar el tribunal de les 

proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà que es realitzen a Olot. 

 

Aquesta decisió és un greuge comparatiu pels joves d’Olot i comarca ja que 

no podran examinar-se a la seva ciutat, com si ho poden fer la majoria 

d’estudiants de Catalunya. Aquest greuge és accentuat quan parlem 

d’alumnes del Pla de Transició al Treball (PFI/PTT Garrotxa), ja que en la 
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majoria de casos són estudiants amb casuístiques molt complexes i variades 

que inclouen sovint dificultats d’atenció i concentració i desmotivació envers 

els estudis. A més, en molts casos, és difícil per a les famílies portar els nois 

i noies a una altra ciutat, pel seu elevat cost econòmic i la disponibilitat 

horària que requereix. El desplaçament d’aquest jovent en transport públic a 

una altra ciutat pot comportar per als nois i noies que vulguin realitzar la 

prova d’accés una barrera que pot resultar insalvable. 

 

Per una banda, el Departament d’Educació emet un discurs inclusiu i 

d’igualtat 

d’oportunitats, el qual recolzem i materialitzem amb accions com el PTT, 

però per una altra banda, és el mateix Departament d’Educació qui 

suprimeix un tribunal que dona servei a molts municipis, tot provocant un 

greuge comparatiu amb la resta de Catalunya i dificultant una de les poques 

possibilitats de reinserir-se al sistema educatiu d’uns joves que ja, en el seu 

dia a dia, han de superar moltes dificultats. 

 

Per tot l’anterior, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 12 de 

març de 2020, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents  

 

ACORDS:  

 

Primer.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

que reconsideri la seva decisió i mantingui, a la ciutat d’Olot la realització de 

la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, prioritzant així el futur dels 

joves per sobre de criteris merament econòmics. 

 

Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya, a la Direcció de Serveis Territorials del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Girona, al Consell 

Comarcal del Ripollès, als 21 municipis de la comarca de la Garrotxa i als 

PFI/PTT de la 

Garrotxa.” 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Adherir-se a la petició formulada pel Consell Comarcal de la Garrotxa 

per demanar al Departament d’Educació que mantingui la realització de les 

proves d’accés a cicles de grau mitjà a la ciutat d’Olot. 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de d’Educació, a la Direcció 

General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció de 

Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya a Girona, al Consell Comarcal de la Garrotxa i als ajuntaments del 

Ripollès. 
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Adherir-se a la petició formulada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i del 

Consell Comarcal del Ripollès per demanar al Departament d’Educació que 

mantingui la realització de les proves d’accés a cicles de grau mitjà a la ciutat 

d’Olot. 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de d’Educació, al Consell Comarcal 

del Ripollès i al de la Garrotxa. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

13.0.- Assumptes urgents. 

 

S’acorda per unanimitat dels assistents incorporar aquesta moció a l’ordre del dia. 

 

13.1.- Moció en relació a la suficiència financera dels ens locals. 

 

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la 

capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i 

econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per 

les quals no estem preparats. 

 

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, 

l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les 

nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions 

d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els 

electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de 

servei en benefici de les nostres respectives comunicats locals. 

 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar 

preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar 

mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en 

evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i 

l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de 

futur amb garanties. 

 

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la 

regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat 

espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi 

econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles 

mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació 

de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a 

les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar 

resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis 
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recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en 

compliment de la normativa abans citada. 

 

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia 

crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures 

efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i 

la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous 

instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la 

conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals 

de cara al futur. 

 

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els 

ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les 

competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en 

crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també 

l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les 

administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no 

se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels 

ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les 

necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a finançar altres 

administracions.  

 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló, l’adopció dels 

següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i 

a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a 

les administracions locals en la resposta a la present crisi. 

 

SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals 

puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a 

destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives 

comunitats locals. A la vegada, que s’estableixi un Fons Estatal per a aquells ens 

locals que no tinguin aquesta possibilitat i evitar municipis de segones velocitats.  

 

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació 

extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb 

un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 

2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al 

ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les 

noves necessitats socials que ha generat la pandèmia. 

 

QUART.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, 

conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer 

front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per 

les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests 

mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de 
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compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els 

corresponen. 

 

CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern 

de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que 

qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte 

competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures 

compensatòries. 

 

SISÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 

Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de 

l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus 

grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de 

Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les 

administracions locals del nostre país. 

 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

14.0.- Precs i preguntes 

 

No n’hi han. 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

 

Signat electrònicament, 
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