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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 3/2014 
Caràcter: ordinària 
Dia: 14 de març de 2014 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:45 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

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

Excusen: cap 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme 
Autònom Administratiu de la Diputació de Girona, Xaloc, per les funcions 
públiques de Secretaria a l’Ajuntament de Molló. 
 
Assisteix la interventora de l’Ajuntament, Sra. Sandra Porcel Cano, 
comissionada pel XALOC. 
 
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 del canvi de data de la sessió ordinària prevista pel dia 7 de 
març de 2014 
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
3. Correspondència i despatx oficial 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
5. Donar compte de la relació de factures aprovades 
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució corresponent al quart 
trimestre del pressupost de 2013 al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques 
7. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2013 
8. Aprovació de l’anul·lació de drets i obligacions reconegudes d’exercicis 
tancats 
9. Mocions: 
9.1.Moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial 
de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 
9.2.Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot 
per la independència” 

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
de Molló, en data de 9 de maig de 
2014 
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9.3.Suport a la candidatura d’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Dr. 
Eudald Maideu i Puig 
10. Assumptes urgents 
11. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcalde president declara oberta la 
sessió i es tracta el punt següent: 
 
1. APROVACIÓ DEL CANVI DE DATA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
PREVISTA PEL DIA 7 DE MARÇ DE 2014 
 
Per unanimitat s’acorda el cavi de data de la sessió ordinària preestablerta 
pel dia 7 de març per motius de gestió ordinària de l’Ajuntament, al dia 
d’avui. 
 
2.  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions: 
 
Acta núm. 1. Ordinària de data 17 de gener de 2014 
Acta núm. 2. Extraordinària de 21 de febrer de 2014 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
3.  CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament 
des del darrer Ple següents: 
 
Núm. 
Ple 

Data Assumpte 

1 29/01 Escrit de la Diputació de Girona sobre execució de seguiment de l’ARSAL 

2 25/02 Donar compte de la carta de la Diputació de Girona sobre prestació de serveis als 
ajuntaments en relació a la LARSAL: creació de Comissió de Seguiment 

3 19/02 Escrit de la Diputació de Girona sobre convocatòria del Fons de subvencions 2014 
4 22/01 Escrit de la Diputació de Girona sobre informació econòmica i pressupostària. 
5 11/02 Escrit de Turisme de la Generalitat de Catalunya sobre la Guia d’ofertes 

d’allotjament turístics a Internet: permet la cerca territorialitzada per municipis, 
comarques i marques turístiques del conjunt d’oferta d’allotjament de l’àmbit 
territorial que es tracti  

6 04/02 Escrit de Turisme de la Generalitat de Catalunya sobre obligatorietat de donar 
publicitat al número de Registre d’Establiments Turístics. 

7 29/01 Escrit d’agraïment de la DGAL sobre tramesa plantilla de personal dins de termini 
8 27/02 Publicació de l’Ordre EMO/36/2014 sobre obertura d’establiments comercials 2014 

i 2015: diumenges i festius 
9 04/03 Carta de la Diputació de Girona sobre publicació al BOP núm. 48, de 8 de març de 

2013 de les bases específiques reguladores d'ajuntaments de les comarques 
gironines de fins a 30.000 habitants per facilitar l'accés a les noves tecnologies i 
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que la convocatòria per l'any 2014 s'ha publicat al BOP núm. 41, de 28 de febrer 
de 2014. 

10 04/03 Carta de la Diputació de Girona sobre publicació que en el BOP núm. 37 de 24 de 
febrer de 2014 s'han publicat la convocatòria i les bases específiques que fixen els 
criteris de concessió de subvencions per a finançar l’organització d’esdeveniments 
de caràcter firal als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de les comarques 
gironines. 

11  Comunicació nova funcionalitat E-NOTUM 
12 14/01 Consorci de Recaptació: anunci primer cobrament Recaptació 2014: IVTM 
13 14/01 Generalitat de Catalunya Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels 

ens locals per a l’exercici de 2014 
14 14/01 Carta de la Diputació de Girona sobre el Ple de la Diputació de Girona en sessió del 

dia 19 de novembre de 2013, va aprovar les bases de la campanya “Del pla a 
l’acció”, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte 
d'Alcaldes i/o els ajuntaments que hagin aprovat definitivament un pla d’acció local 
per a la sostenibilitat (PALS), ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més 
ampli. 

 
El Ple en queda assabentat 
 
4.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 

Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 23/12/13 Aprovació pagament quota MVC 4t trimestre 
2 31/12/13 De regularització del compte extrapressupostari 419903 
3 31/12/13 De regularització del compte extrapressupostari 419905 
4 14/01 D’atorgament de llicència d’obres per a rasa per BT c. Sta. Magdalena i 

F. Pastoret 
5 14/01 D’atorgament de llicència d’obres per a reforma interior banys c. 

Comanegra, 3 
6 14/01 D’atorgament de llicència d’obres per a escullera al c. Puigmal, 3 
7 22/01 D’atorgament de llicència d’obres per a mànega de bestiar i 

conduccions d’aigua al mas can Pastoret 
8 22/01 De requeriment de documentació per llicència de parcel·lació Exp. 

24/2014 
9 23/01 D’aprovació de memòria de compactadors al Passeig Vallespir i inici 

expedient de contractació  
10 27/01 Liquidació certificat urbanístic Exp. 34/2014 
11 31/01 D’aprovació del pagament de la quota de soci de Creu Roja Camprodon 
12 04/02 D’atorgament de llicència d’obres menors c. Serra Cavallera, 2 
13 05/02 D’atorgament de llicència d’obres per a reforma cobert per habitatge a 

cal Esteve, Ginestosa 
14 05/02 D’atorgament de llicència d’obres per a rasa per BT al c. Ençà 

d’Espinavell 
15 07/02 D’autorització ús Sala polivalent el 23-2-2014 
16 10/02 De requeriment de documentació Exp. 38/2014 
17 14/02 D’atorgament de llicència d’obres per a zona d’aparcament al c. 

Puigmal 
18 17/02 De contracte menor d’obra de compactadors a Molló 
19 19/02 D’assabentat d’apartament de turisme rural a Moixons, 2 
20 20/02 D’incoació d’expedient d’anul·lació de drets i obligacions reconegudes 

d’exercicis tancats 
21 25/02 D’aprovació de la liquidació del pressupost de 2013 
22 03/02 D’atorgament de llicència d’obres per a construcció d’una pèrgola al c. 

Comanegra, 3 
23 03/02 D’atorgament de llicència d’obres per un parc de llúdrigues a la Ctra. 

de França, 12 
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El Ple en queda assabentat 
 
5.  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES 
 
Es dona compte al Ple de la relació de factures aprovades, 48-49-50 de 2013 
i 1-2 de 2014. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
6.  DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2013 AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així 
com la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es 
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de 
l’anterior, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig 
termini de l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de 
l’1,9%. 
 
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 el 
principi d’estabilitat pressupostària.  
 
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar 
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, 
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat 
pel plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera 
(Generalitat de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment. 
 
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe 
d’avaluació sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 
2/2012, corresponent a l’execució del tercer trimestre del pressupost de 2013, el 
contingut del qual és el següent: 
 
Dades econòmiques: 
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La interventora explica la proposta: 
L’Ajuntament compleix estabilitat pressupostària, regla de despesa i endeutament 
segons resulta de les dades trameses dalt resumides.  
 
El resultat consta presentat i és el següent: 
 
F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de  
OBJETIVOS LEY ORGANICA 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 4º 
trimestre del ejercicio 2013. 

Así mismo comunico los datos correspondientes al informe de evaluación de 
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que 
suponen que el presupuesto en ejecución de las entidades que forman parte 
del sector administraciones públicas de esta corporación: 

- CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. QUE 
CONTEMPLA EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO APROBADO. 
- CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO. 
- NIVEL DE DEUDA VIVA ES 206.995,10 

 
El Ple en queda assabentat 
 
 
7.  DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 
 
Es dona compte del Decret d’Alcaldia de 25-2-2014 següent: 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA 
Expedient 74/2014 
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Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
corresponent a l’exercici econòmic de 2013, formulada per la Intervenció en 
acompliment del què disposa la legislació vigent. 
 
Atesa així mateix la proposta d’incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a 
què no resulta romanent de tresoreria NEGATIU. 
 
H E   R E S O L T : 
 
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent 
a l’exercici econòmic de 2013, en la forma que ha estat presentada per la 
Intervenció de Fons. 
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat 
de ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2013: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
  DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 515.958,60 392.427,56 123.531,04 
b. Altres operacions no financeres 6.724,31 18.951,38 -12.227,07 

1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

522.682,91 411.378,94 111.303,97 

2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 
3. Passius financers 0,00 34.460,60 -34.460,60 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 

522.682,91 445.839,54 76.843,37 

AJUSTAMENTS:      
4. Crèdits gastats finançats amb 
romanent de Tresoreria per a 
despeses generals. 

 

  

906,19 

5. Desviacions de finançament 
negatiu de l'exercici 

 
  

0,00 

6. Desviacions de finançament positiu 
de l'exercici 

 
  

0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  75.937,18 
  
  

Estat del romanent de tresoreria: 
 

Imports any 
2013 

  

Imports any 
anterior 

2012 
1. (+) Fons líquids       67.290,09   40.223,82 
2. (+) Drets pendents de cobrament   303.682,45   460.414,04 
  (+) del Pressupost corrent 205.326,82   211.549,56   
  (+) de Pressupostos tancats 159.096,40   179.571,05   
  (+) d'operacions no pressupostàries 3,924,39   125.346,89   

  
(-) cobraments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva 

64.665,16 
  

56.053,46 
  

3. (-) Obligacions pendents de pagament   56,078.58   255.263,70 
  (+) del Pressupost corrent 21.640,55   108.445,14   
  (+) de Pressupostos tancats 14.678,13   145.836,06   
  (+) d'operacions no pressupostàries 20.070,48   1.334,39   
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(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

310,58 
  

351,89 
  

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)   314.893,96   245.374,16 
II. Saldos de dubtós cobrament 

  
136.811,96 

   
90.762,68 

III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 178.082,44   154.611,48 
 V. Aportació pròpia afectada a inversions   111.000,00  * 9.044,40 
VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure 
disposició (IV-V) 

67.082,44  126.618,18 
 

 
Segon. Incorporar en el Pressupost de 2014 els romanents de crèdit que figuren 
detallats a continuació, amb el següent finançament: 
 
DESPESES A INCORPORAR * 
Aplicació pressupostària Concepte Import 
2014.1.162.62201 Remodelació àrea escombraries 

Molló(compactadors Molló) 
25.000,00 

2014.1.151.61100 Altres inversions (PUOSC’14 – obres piscina) 60.000,00 
2014.1.162.62202 Remodelació àrea escombraries 

Espinavell(enllumenat compactadors) 
6.000,00 

2014.1.151.63901 PUOSC’13 redacció projectes 20.000,00 
 TOTAL 111.000,00 € 
   
FINANÇAMENT   
2014.1.87000 Romanent de Tresoreria per a despeses 

generals 
111.000,00€ 

 
Tercer. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la 
propera sessió a celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Ho mano i signo. Molló, 25 de febrer de 2013 L’alcalde. Josep Coma i Guitart 
“...” 
 
La interventora explica la proposta. 
 
A destacar que l’endeutament de l’Ajuntament és del 40,12%, resultat de dividir el 
deute viu a 31-12-2013 pels ingressos ordinaris de l’Ajuntament. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
8. APROVACIÓ DE L’ANUL·LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS 
RECONEGUDES D’EXERCICIS TANCATS  
 
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària d’aquest ajuntament, cal establir si els drets i les obligacions 
reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de 
cobrament i pagament són efectivament exigibles actualment. 
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Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2014 s’inicià l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització de baixes de drets i d’obligacions reconegudes 
en exercicis anteriors, pendents de cobrament i pagament, respectivament. 
 
La interventora i el secretari de la corporació han emès un informe favorable 
en data 21 de febrer, i per Decret de l’Alcaldia de data 25 de febrer s’han 
proposat les baixes a aprovar. 
 
Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament i 
dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de 
pressupostos tancats.   El detall individualitzat de les baixes figura a l’annex 
del present acord, del qual en forma part integrant. 
2. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la 
baixa de les obligacions i drets indicats. 
3. Exposar al públic pel termini de vint dies, d’acord amb l’article 86 de la 
Llei 30/1992, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, el present 
expedient i considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar 
nou acord, si durant l'esmentat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions. 
4. Comunicar a Intervenció i Tresoreria aquest acord, per a la seva 
constància. 
 
La interventora explica la proposta. 
 
Desprès de debatre la proposta es modifica la part resolutiva per tal donar de 
baixa les obligacions reconegudes, però pel que fa els drets pendents de 
cobrament s’han de repassar els expedients abans d’iniciar la tramitació. 
 
La part decisiva de la proposta queda redactada en els termes següents: 
 
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats. 
El detall individualitzat de les baixes consta a l’annex d’aquest acord com a 
part integrant. 
 
2. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la 
baixa de les obligacions indicades. 
 
3. Comunicar a Intervenció i Tresoreria aquest acord, per a la seva 
constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
9. MOCIONS: 
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9.1. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE 
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL 
MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL. 
 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants 
de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a 
d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle 
XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, 
construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que 
sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els 
espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que 
Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua 
assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida 
portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu 
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran 
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en 
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota 
una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona 
meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que 
es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra 
cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de 
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu 
estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els 
actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a 
element singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, 
organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la 
Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada 
de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del 
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural 
que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions 
que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol 
sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures 
de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
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l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada 
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa 
Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per 
part de la UNESCO. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
9.2. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
SIGNATURES “SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA” 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA 
UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés 
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el 
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 
10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la 
manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han 
estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la 
societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-
ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació 
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que 
les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de 
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat 
l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres 
mans perquè el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha 
reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina 
justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva 
celebració. Inexcusablement.  
Sense pròrrogues possibles. 
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Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és 
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa 
institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions 
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius 
fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC 
han acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de 
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu 
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer 
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, 
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta 
demanda popular. 
  
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà 
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los 
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a 
convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat 
espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència 
(DUI) avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de Molló, reunit en sessió plenària, recollint la 
voluntat popular,  
 
ACORDA 
 
1.Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un 
vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de 
març de 2014. 
 
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida 
de signatures. 
  
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar 
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència 
(c. Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
9.3. SUPORT A LA CANDIDATURA D’ATORGAMENT DE LA CREU DE 
SANT JORDI AL DR. EUDALD MAIDEU I PUIG 
 
El dia 27 de gener de 2014 l’Ajuntament de Ripoll ha acordat iniciar les 
gestions per l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Dr. Eudald Maideu i Puig 
per la seva trajectòria professional dins el món de la medicina i la salut, però 
també pel seu treball de conservació i difusió del nostre patrimoni cultural. 
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Vist que és pública i notària la tasca que el doctor Maideu ha realitzat al llarg 
del temps i realitza actualment en el mecenatge de les arts i la cultura del 
Ripollès i molt especialment en la recuperació de l’arquitectura del Castell de 
Mataplana i del Museu del Compte Arnau, al municipi veí de Gombrèn. 
 
Vist el Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya amb les correccions d'errades publicades en el 
DOGC núm. 201 de data 19/02/1982;  
 
Atès que la Creu de Sant Jordi és un guardó creat amb la finalitat de distingir 
aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat 
serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més 
generalment, en el pla cívic i cultural. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Donar suport a la proposta de l’Ajuntament de Ripoll i proposar el Dr. 
Eudald Maideu i Puig com a candidat a la Creu de Sant Jordi 2014. 
 
2. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Ripoll per al seu coneixement 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
10. ASSUMPTES URGENTS 
 
10.1. ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament 
d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se 
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 
2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març 
de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
Terme 
d´energia 

   

Terme de 
potència 

  
Preus (€/MWh) 

  

Euros/ kW i 
any 

  
P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     
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177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord 
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia 
SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

  
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 
138,23
1 

119,31
9 85,149 0,000 0,000 

0,00
0 

6.1 TP-DH6B 
171,40
5 

138,41
5 

114,81
5 

90,87
5 

84,75
6 

69,5
20 

 
 
Tercer.- En data 5 de juliol de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió 
a l’ Acord marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a 
Endesa Energia SAU. 
 
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència 
establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
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destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de 
pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que 
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació 
i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  
(TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada 
dels contractes. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament de Molló, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Que el municipi de Molló prorroga l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents 
condicions econòmiques: 
 
 

Terme d´energia 
   

Terme de 
potència 

         Preus 
(€/MWh) 

  
Euros/ kW i any 

  
P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
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(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 
138,23
1 

119,31
9 85,149 0,000 0,000 

0,00
0 

6.1 TP-DH6B 
171,40
5 

138,41
5 

114,81
5 

90,87
5 

84,75
6 

69,5
20 

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels 
preus serà actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix 
mes de l’any anterior.  
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al 
Consorci Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, 
Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde explica que avui ha presa possessió el nou Jutge de Pau de Molló, 
Sr. Josep Ricart i Corcoy. 
 
Vol fer constar l’agraïment del consistori per la dedicació dels anteriors veïns, 
Sr. Francisco Bertran Guillamet i Sr. Joan Guillamet i Guillamet, que han 
desenvolupat la tasca de Jutges de Pau titular i suplent durant tots aquests 
anys. Els farà arribar una carta d’agraïment, en nom propi, en nom dels 
regidors de l’Ajuntament i en representació del poble de Molló per deixar 
constància del reconeixement públic per la seva tasca. 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde 
president de la corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, al lloc, data i hora, 
dalt consignats. 
 
El secretari, Vist i plau, 

Alcalde president, 
 
 
 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz Josep Coma i Guitart 
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