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

2020 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2020000001  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 24 de gener de 2020 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:55 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibañez Gonzalez, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú 

  

Han excusat la seva absència: 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

 

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. 14/2019, de 29 de novembre de 2019, 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. 2019DECR000387 al 2020DECR000017.  

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.-  Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 151 a 

la 172 de l’any 2019.  

 
Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 151 a la 172, 

corresponents a l’any 2019.  

 

 

El ple en queda assabentat. 

 

 

4.0.- Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del 

servei de joventut comarcal, any 2020.  

 

El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de 

joventut que dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, 

desenvolupament i execució dels projectes i programes adreçats als joves, tant 

a través dels tècnics compartits com a través de l’Oficina Jove del Ripollès.  

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut, s’han ofert els diversos serveis 

als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de 

serveis i activitats per l’any 2020. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló, per tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues 

administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Molló. 

 

L’Ajuntament de Molló en data 5 de novembre de 2019 va sol·licitar al Consell 

Comarcal del Ripollès els serveis de joventut següents: 

 

- Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut i/o 

projecte d’activitats anual (menys aquells projectes que s’especifiquen a 

continuació i tenen un cost a part) amb un cost total de 500,00€/any. 

- Tardes joves amb una tarda al mes amb un cost total de 400€/any. 

- Activitats d’estiu amb un cost de 300 euros. 

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció de data 20 de gener de 

2020 que consta a l’expedient; 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:  

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès 

per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2020, el qual consta a l’expedient X2019000644. 

 

Segon. Imputar a la partida de despesa número 2020.330.46504 del 

Pressupost 2020, l’import de 1.200€, d’acord al contingut del conveni. 
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Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent.  

 

Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, 

juntament amb una còpia del conveni. 

 

Cinquè. Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta 

corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme 

els presents acords. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

5.0.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 9 del POUM de 

Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9. 

 

En data 4 d’octubre de 2019, per Acord del Ple, va ser aprovada inicialment la 

proposta de modificació núm. 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9, que 

va ser sotmesa a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant anunci al 

Diari El Punt Avui, de 10 d’octubre de 2019; al tauler d'edictes electrònic d'aquesta 

corporació del dia 8/10/2019 al dia 8/11/2019 ambdós inclosos, així com al BOP de 

Girona núm. 203, de 22 d’octubre de 2019. 

 

En data 7 d’octubre de 2019, i simultàniament a la informació pública, es van 

sol·licitar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació vigent  

per afectar a l’administració amb competències sectorials (Geològic, Mobilitat 

i Protecció Civil). 

 

Vist que en data 10 d’octubre de 2019 va tenir entrada al registre de la 

corporació l’informe favorable de mobilitat de la Direcció General de Transport 

i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la 

modificació núm. 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9.  

Vist que en data 22 d’octubre de 2019 va tenir entrada l’informe de Protecció 

Civil dels Serveis Territorials a Girona amb les següents conclusions: 

 

a) Pel que fa al risc d’incendis forestals, les urbanitzacions, els nuclis de 

població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, han 

d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc 

metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 

aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen per reglament. Cal 

tenir en compte que hi pot haver indrets en que aquestes mesures es poden 

adoptar reconvertint terrenys forestals en conreus. 

b) Pel que fa als terrenys forestals, proposem que es faci referencia l’article 23 

de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, modificat per l’article 

177.3 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic, pel que fa a les sol·licituds de rompudes de 

terrenys forestals per a l’establiment d’usos agrícoles, tenint en compte la 

funcionalitat d’aquestes rompudes per a la prevenció d'incendis forestals.  
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c) No s’estableixen prescripcions tècniques específiques pel que fa al risc de 

nevades, sismes, inundacions, ni ventades. 

 

Vist que a data d’avui no s’ha rebut l’informe Geològic. 

 

Vist que en data 4 de desembre de 2019 la secretària-interventora va emetre 

certificat de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública. 

 

Vist que en data 20 de gener de 2020 el redactor del projecte ha afegit al text 

inicial les prescripcions de l’informe sectorial de Protecció Civil dels Serveis 

Territorials a Girona per procedir a la seva aprovació provisional. 
 

Vist quant antecedeix, 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 L lei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 20 de gener de 2020, 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: 

 

Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació núm. 9 del POUM de 

Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9, en els termes que consten a la documentació 

de l’expedient. 

 

Segon. Elevar l'expedient diligenciat de modificació núm. 9 del POUM de Molló en 

relació al PAU 7 i al PAU 9, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb la 

finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

 

Aprovat per la majoria absoluta del nombre Legal de membres de la corporació, 6 

Vots A Favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen Mercedes 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro Suñer 

Vilanova) 

 

 

6.0.- Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023. 

 

Atès que l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, estableix que els òrgans de les Administracions públiques o 

qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, 

haurà de concretar en un pla estratègic  de  subvencions  els  objectius  i  

efectes  que  es  pretenen  amb  la  seva aplicació, el termini necessari per 

a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 

que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostaria; 

 

Atès que, així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, en el seu article 

10.1 estableix que "els plans estratègics de subvencions es configuren com 

un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a 
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objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de 

promoció d'una finalitat pública"; 

 

Atès que el Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un 

instrument al servei del principi de transparència recollit a la Llei estatal 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern; 

 

Atès que la naturalesa deis Plans estratègics de subvencions és la d'instrument 

de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu, sense incidència 

directa en els particulars i no crea, d'aquesta forma, ni drets ni obligacions, 

quedant condicionada la seva efectivitat a l'establiment de les diverses línies 

de subvencions, atenent, entre d'altres condicionants, a la disponibilitat 

pressupostaria de cada exercici; 

 

Per tots aquests motius, i atesa la voluntat d'establiment de subvencions per 

part de la Corporació  municipal  en  els  propers  exercicis,  aquesta  Alcaldia-

Presidència  en exercici de les facultats atribuïdes per l'article 21.1 lletra s) 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, proposa 

al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions  2020-2023, que consta a 

l'expedient. 

 

Segon. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica i a l’E-Tauler del web 

municipal. 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Aprovació de les fitxes de Programes per a l’anualitat 2020 del Pla 

Estratègic de Subvencions 2020-2023. 

 

Atès que l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, estableix que els òrgans de les Administracions públiques o 

qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, 

haurà de concretar en un pla estratègic  de  subvencions  els  objectius  i  

efectes  que  es  pretenen  amb  la  seva aplicació, el termini necessari per 

a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 

que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostaria; 

 

Atès que, així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, en el seu article 

10.1 estableix que "els plans estratègics de subvencions es configuren com 

un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a 

objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de 

promoció d'una finalitat pública"; 
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Atès que el Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un 

instrument al servei del principi de transparència recollit a la Llei estatal 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern; 

 

Atès que la naturalesa deis Plans estratègics de subvencions és la d'instrument 

de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu, sense incidència 

directa en els particulars i no crea, d'aquesta forma, ni drets ni obligacions, 

quedant condicionada la seva efectivitat a l'establiment de les diverses línies 

de subvencions, atenent, entre d'altres condicionants, a la disponibilitat 

pressupostaria de cada exercici; 

 

Per tots aquests motius, i vist el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 i 

les fitxes de Programes per a l’anualitat 2020, aquesta Alcaldia-Presidència  en 

exercici de les facultats atribuïdes per l'article 21.1 lletra s) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, proposa al Ple 

l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar les fitxes de Programes per a l’anualitat 2020 del Pla Estratègic 

de Subvencions 2020-2023, que consten a l'expedient. 

 

Segon. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica i a l’E-Tauler del web 

municipal. 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

 

8.0.- Moció per reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya millores del transport públic al municipi de Molló. 

 

El municipi de Molló, situat a l’alta Vall de Camprodon a la comarca del Ripollès, 

compta actualment amb una població empadronada de 337 habitants (IDESCAT, 

2019), arribant a superar els 1.000 habitants en períodes festius o vacacionals. 

Aquesta població es troba distribuïda entre els nuclis de Molló i Espinavell, i els 

veïnats disseminats de Can Solà, El Riberal, Favars, Fabert, Ginestosa, Els Grells i 

Moixons.  

 

Actualment el 27,1% (IDESCAT, 2019) de la població empadronada a Molló té més 

de 65 anys (a Catalunya el 18,8% i al Ripollès el 25,4%) pel què podem considerar 

que tenim una població força envellida, que en molts casos viu sola o amb la parella.  

 

El percentatge de població jove (menors de 14 anys) és del 13,4% a Molló (el 12,8% 

al Ripollès i el 15,3% a Catalunya), pel que podem considerar en relació a la comarca 

que encara tenim prou població jove demogràficament parlant. De fet, 1 de cada 4 

persones empadronades a Molló té menys de 34 anys, i el 16,1% de la població 

empadronada té menys de 19 anys.  
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A data d’avui el municipi de Molló, pel qual discorre la carretera C38 entre els túnels 

de Collabós (N260) i el punt fronterer de Coll d’Ares, no hi ha cap línia de transport 

públic regular. Actualment només existeix el transport escolar (en període lectiu), i 

un servei de transport a la demanda coordinat amb el Consell Comarcal del Ripollès 

que els divendres connecta Camprodon amb Molló (autobús que ve de Barcelona) a 

les 21:45 h, i els diumenges un servei de Molló a Camprodon (que acaba el seu 

recorregut a Barcelona) a les 16:30 o 17:30 hores (horaris d’hivern i d’estiu).   

 

En el cas d’altres municipis propers, com ara a la Vall del Ter, trobem que a Setcases 

hi ha 4 expedicions diàries de Setcases a Camprodon, i 3 de Camprodon a Setcases, 

en la línia de transport regular Campdevànol-Ripoll-Camprodon-Setcases; i a això cal 

afegir les 3 expedicions d’anada i tornada entre Setcases i Camprodon que connecten 

des d’allà amb la línia de Camprodon-Olot, i des d’allà a Girona.  

 

Així doncs, en el cas de Molló considerem que tenim un servei de transport públic 

molt precari, amb un cert sentiment d’abandonament, ja que només disposem de 

dues expedicions a la setmana (el divendres de Camprodon a Molló i el diumenge de 

Molló a Camprodon, que ens connecta amb la línia de Camprodon-Barcelona). A part 

d’aquest transport (i de les línies escolars), no disposem de cap altre servei ni de 

línia regular ni de reforç a través del transport a la demanda que ens pugui connectar 

amb Camprodon, Ripoll, Olot, Girona i/o Barcelona. 

 

Tanmateix, al no existir cap tipus de transport entre setmana provoca diversos 

problemes de mobilitat, sobretot de la població més jove i més gran, que no té 

possibilitat de desplaçar-se a Camprodon si no es que algun familiar o veí els porta 

amb el seu vehicle privat. Això resta competitivitat al municipi, i ja hi ha casos de 

famílies amb població jove (16-20 anys) que marxen a altres municipis per facilitar 

que els fills i filles puguin anar amb transport públic des del seu poble fins als centres 

d’ensenyament post-obligatori. De fet, a Molló, els alumnes que estudien batxillerat 

o cicles formatius a Ripoll o Olot només poden anar a Camprodon (d’on surten 

diverses línies de transport públic) amb vehicle privat. També és un problema per la 

gent gran, que sovint viuen sols, amb familiars directes que resideixen a les grans 

àrees urbanes del país. Anar al metge o a l’hospital comarcal, a la farmàcia, a 

comprar,... és impossible fer-ho amb transport públic des de Molló. Igualment, al 

passar pel municipi el GR11 (Travessa dels Pirineus) amb diverses persones que fan 

aquesta ruta, molts volen acabar o començar-la al poble de Molló, essent impossible 

arribar-ne o marxar-ne amb transport públic. Molts estrangers que fan la ruta és 

mostren incrèduls quan un dimecres del mes d’agost cal dir-los que fins diumenge 

no hi ha un autobús que vagi fins a Camprodon (a 7 km).   

 

En un context d’emergència climàtica, creiem que la Generalitat ha de treballar en la 

millora del transport públic arreu del país com una acció estratègica de futur, i 

abordar aquest servei a les comarques rurals i de muntanya, que enmig del 

despoblament que patim, entenem que hauria de ser una prioritat de país. 

 

En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords: 

 

Primer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya que millori substancialment l’oferta de transport públic entre els nuclis 

d’Espinavell i Molló amb Camprodon, a ser possible amb una prolongació de línia de 

transport regular, i coordinant horaris amb les línies que surten des d’allà en direcció 
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a Ripoll-Campdevànol i/o Olot-Girona, a fi de crear un sistema de mobilitat sostenible 

que sigui complet i integral, i que no resti competitivitat al nostre municipi rural i de 

muntanya.  

 

Segon.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, que conjuntament  amb el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments, 

es puguin estudiar millores en la prestació del servei de transport públic a la comarca 

del Ripollès, sobretot pels petits municipis i els extrems comarcals o municipis final 

de ruta. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

 

9.0.- Moció amb motiu de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea. 

 

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín van ser escollits eurodiputats a les 

eleccions europees del 26 de maig de 2019. Tot i així, la Junta Electoral Central (JEC) 

els va impedir l'accés a l'acta perquè no van acudir a Espanya per jurar la Constitució.  

El Tribunal Suprem va accedir a la petició d’Oriol Junqueras per tal que el Tribunal 

Suprem consultés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’abast de 

la seva immunitat com a diputat europeu.  

 

Tant la Fiscalia com l’Advocat de l’Estat van considerar innecessari formular aquesta 

consulta al TJUE.  

 

Finalment, el TJUE ha dictat sentència i ha dictaminat que “una persona escollida al 

Parlament Europeu adquireix la condició de membre d'aquesta institució des de la 

proclamació oficial dels resultats i gaudeix des d'aquest moment de les immunitats 

aparellades a tal condició”. 

 

Segons el que es desprèn d’aquesta sentència, l'expresident de la Generalitat Carles 

Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller de Salut Toni Comín 

haurien adquirit la immunitat parlamentària des del moment en el qual el Butlletí 

Oficial de l'Estat (BOE) va proclamar els resultats, el dia 14 de juny de 2019. 

 

Aquesta decisió demostra que els criteris utilitzats per la justícia espanyola no són 

compartits per la justícia europea, la qual cosa avala la sospita compartida per una 

gran majoria de la ciutadania catalana sobre la politització de la justícia a l’Estat 

Espanyol.  

 

Les sentències del TJUE tenen caràcter vinculant als Estats membres de la Unió 

Europea. Com a conseqüència de la mencionada sentència, el president del Parlament 

Europeu, David Sassoli, ha instat el Tribunal Suprem espanyol a complir el que li 

demana el TJUE.  
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Els valors de la Unió Europa, segons el seu Tractat Constitucional, són el respecte a 

la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte 

als Drets Humans. La resposta de l’Estat espanyol al problema polític plantejat per la 

ciutadania de Catalunya ha estat la vulneració sistemàtica dels drets humans i l’ús 

polític d’un dels pilars de la convivència democràtica: la justícia.  Constatem avui, 

que  la justícia de la Unió Europea ha donat una lliçó a l’Estat Espanyol i al seu, 

pervertit, concepte de democràcia.  

 

Estem convençuts que aquesta sentència és un primer pas. Confiem que allà on el 

sistema judicial funciona els nostres arguments i les nostres raons, seran escoltats. 

La ciutadania de Catalunya no pararà fins aconseguir l’alliberament de tots els presos 

polítics i exiliats.   

 

D’acord amb tot això exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló que aprovi 

els següents acords: 

 

Primer.- Exigir al Tribunal Suprem que adopti les mesures necessàries per donar 

compliment a la sentència del TJUE.  

 

Segon.- Declarar la constatació que la justícia espanyola va vulnerar els drets de 

tots els eurodiputats electes. 

 

Tercer.- Defensar que el Parlament Europeu adopti els canvis necessaris per tal de 

fer efectiva la voluntat democràtica de la ciutadana de Catalunya i que, reconegui, 

en conseqüència, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín com a 

eurodiputats de ple dret. 

  

Quart.- Comunicar aquest acord al Parlament Europeu. 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

 

10.0.- Moció conta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) al MHP Quim Torra.. 

 

El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o, 

subsidiàriament, per un de denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la 

Junta Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb 

un llaç groc a favor dels presos polítics en el transcurs del recent període electoral 

dels comicis espanyols.  

 

La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació 

popular, exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.    

El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat 

d'expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de 

defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin 

vulnerats i trepitjats”.   
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El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per 

un suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees. 

 

En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública 

la sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita 

com a president de Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en 

suport als presos polítics del balcó de la Generalitat.   

 

La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes, 

excepte les derivades de l’acusació popular.   

 

D’acord amb tot això exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló que aprovi 

els següents acords: 

 

Primer.- Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i 

recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels 

presos polítics.  

 

Segon.- Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de 

Catalunya, al seu President, al Parlament del Catalunya i al poble que representa. 

 

Tercer.- Considerar la sentència contra el MHP Quim Torra injusta, antidemocràtica 

i desmesurada, ben lluny dels paràmetres de la justícia espanyola. 

 

Quart.- Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als 

afers catalans en general i als independentistes en particular, és un escull per al 

normal desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som 

defensors del diàleg, però considerem que no tenim cap motiu per asseure’ns en cap 

taula fins que no rebem cap proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de 

llibertat del poble de Catalunya, així com del seu benestar econòmic i social. 

 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat i al Parlament de 

Catalunya. 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

 

11.0.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte 

el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i 

l'eurodiputat Oriol Junqueras. 

 

El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central 

pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, 

malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de 

diputat electe del Parlament de Catalunya.  
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Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 

determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 

respecte els motius de cessament del President del nostre país. 

 

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 

Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 

hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta 

raó.  

 

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 

s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 

persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol 

fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 

 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 

estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per 

trobar una solució política al procés. 

 

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 

executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la 

retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. 

 

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 

condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què 

es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria 

immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha 

reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni 

Comín. 

 

TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 

Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 

de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 

drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 

 

QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 

nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 

representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 

allunyen l’acord polític. 

 

CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 

dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i 

polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 

l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 

nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
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SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, 

a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 

Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 

Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I 

donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per 

aquells mitjans que es creguin oportuns. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

 

12.0.- Moció de suport a l'Ajuntament de Camprodon per a la instal·lació 

d'una estació de mesura d'ozó troposfèric, gasos contaminants i partícules 

fines a la Vall de Camprodon. 

 

Atesa la moció de l’Ajuntament de Camprodon següent: 

 

“L’anàlisi de la qualitat de l’aire és necessària per a tenir una bona qualitat de 

vida, per a la salut de les persones i el medi ambient. Té una gran importància 

conèixer els contaminants que afecten a una regió, i d’on provenen, per a 

poder advertir i informar a la població, així com desenvolupar i aplicar mesures 

preventives, i correctores. 

 

La Vall de Camprodon no està aïllada de la contaminació atmosfèrica, tot i 

estar lluny de zones altament industrialitzades. L’ozó troposfèric i les 

partícules fines i hiperfines són contaminants que poden afectar a la Vall. 

 

L’ozó troposfèric és un gas contaminant secundari, format en època estival, 

quan la radiació solar és més intensa, i hi incideix en alguns gasos 

contaminants (com els NOx) emesos a les zones d’alta densitat de tràfic i 

industrials. En el nostre entorn, aquestes zones són principalment les àrees 

metropolitanes de Barcelona i Girona. Aquest contaminant afecta més a les 

zones rurals que a les industrials, ja que la marinada impulsa els gasos 

precursors (NOx) emesos en la combustió vehicles, que a mesura que es 

desplacen cap a les zones interiors del país, complexes reaccions químiques 

iniciades per la radiació solar intensa, els transformen en ozó. Una de les 

zones més afectades del nostre entorn per aquest gas secundari és la plana 

de Vic, on fa temps s’estudia i es monitoritza la traçabilitat d’aquest 

contaminant. La vigilància en aquesta zona, entre el 15 de maig i el 15 de 

setembre, ha permès conèixer que ens darrers 15 anys el nombre d’episodis 

que se superen els llindars recomanables per a la salut hagi anat en augment, 

i siguin nombrosos els dies que cada estiu se superen els llindars de seguretat 

per a la salut de les persones i el medi ambient. Així mateix, l’informe sobre 

l’estat de la qualitat de l’aire del 2018 elaborat per la Generalitat de Catalunya 

va concloure que la concentració d’ozó va arribar a ser nociva per a la salut a 

la plana de Vic i el Pirineu oriental, entre d’altres zones del país. 

 

La comunitat científica no té cap dubte que l’ozó genera tota una sèrie de 

problemàtiques tant en la salut de les persones com en els boscos, 
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l’agricultura, i els diferents ecosistemes. És per això que ja fa anys que una 

xarxa d’estacions de mesura d’ozó s’ha estès pel país, que ajuda a les 

administracions pertinents a controlar i fer un seguiment dels nivells 

atmosfèrics d’aquest gas. Quan se supera els nivells llindars perillosos per a 

la salut, la Generalitat de Catalunya a través del seu departament de Medi 

Ambient emet una sèrie d’avisos que tenen l’objectiu d’avisar i informar a la 

població, i a altres administracions a prendre les mesures oportunes per a la 

protecció de la població. 

 

La Vall de Camprodon, situada al Pirineu oriental, no disposa de cap estació 

de mesura d’ozó. Hores d’ara no existeixen dades objectives que permetin 

estimar la concentració de l’ozó en aquesta vall, ni el temps de vida d’aquest 

en aquesta regió, tot i ser una de les zones que la Generalitat de Catalunya 

descriu com a zona on es pot acumular aquest gas. 

 

A més a més de l’ozó troposfèric que es forma entre maig i setembre, les 

partícules fines i hiperfines que es generen de la combustió d’estufes de crema 

de llenya, biomassa, i calderes diverses durant l’hivern, és una altra de les 

fonts de contaminació que seria desitjable tenir controlada a la Vall de 

Camprodon, ja que el domini de jornades anticiclòniques està augmentant any 

darrera any com a conseqüència de l’escalfament del planeta i el 

desplaçament de la cèl·lula de Ferrel de la circulació general atmosfèrica. 

L’anticicló hivernal dificulta la ventilació a la Vall de Camprodon, i la 

conseqüent possible acumulació de gasos contaminants, però sobretot de 

partícules fines i hiperfines que poden representar un risc seriós per a la salut 

de les persones. Conèixer i quantificar la concentració d’aquestes, a la Vall de 

Camprodon però sobretot al municipi de Camprodon on hi ha una major 

concentració de població i és un dels fons de la vall, és una mesura necessària 

i de responsabilitat per part de l’ajuntament per tal de poder informar a la 

població en cas que la concentració superi els llindars perillosos. 

 

Per tot això, el grup + Camprodon – ERC - AM proposa els següents punts 

d’acord: 

 

1. Demanar a les administracions competents (Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona) la 

instal·lació a la Vall de Camprodon d’una estació mesura i control d’ozó 

troposfèric, i d’altres gasos contaminants (NOx, SOx) i de partícules 

fines, i que aquesta s’integri dins de la xarxa d’estacions de control de 

la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire. Als dits efectes, 

s’insta a l’Ajuntament de Camprodon a fi que ofereixi que la referida 

estació de mesura i control sigui instal·lada al municipi de Camprodon. 

 

2. Instar a la Generalitat de Catalunya a informar als ajuntaments de la 

Vall de Camprodon de la concentració de l’ozó durant l’estiu i les 

partícules durant l’hivern. 

 

3. Fer arribar aquest acord als municipis de la Vall de Camprodon, al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

i a la Diputació de Girona.” 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Molló els següents acords: 

 

Primer.- Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Camprodon, tot demanant al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la instal·lació 

a la Vall de Camprodon d’una estació mesura i control d’ozó troposfèric, i d’altres 

gasos contaminants (NOx, SOx) i de partícules fines, i que aquesta s’integri dins de 

la xarxa d’estacions de control de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire.  

 

Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a informar als ajuntaments de la Vall de 

Camprodon de la concentració de l’ozó durant l’estiu i les partícules durant l’hivern. 

 

Tercer.- Fer arribar aquest acord als municipis de la Vall de Camprodon i al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, Carmen 

Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Pedro 

Suñer Vilanova) 

 

13.0.- Assumptes urgent 

 

No n’hi ha. 

 

14.0.- Precs i preguntes 

 

No n’hi ha. 

 

 

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

 

 

Signat electrònicament, 
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