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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 7/2012 
Caràcter: extraordinària 
Dia: 21 de setembre  de 2012 
Inici: 21:00 
Acabament: 21:35 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde president: Il�lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

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

 
També assisteix el Sr. Manel Vàzquez Díaz interventor delegat pel SAT del 
Consell Comarcal del Ripollès a l'Ajuntament.  
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès comissionat per les funcions públiques de Secretaria a 
l'Ajuntament de Molló. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal 
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia 
4. Proposta per declarar les festes locals per a l’any 2013 
5. Aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2013 
6. Aprovació, si escau, del pressupost i de la plantilla de personal per a 
l’exercici 2013 
7. Aprovació del marc pressupostari 2013-2015 
8. Mocions: 

8.1. Moció  en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària 
pròpia 
8.2. Moció presentada pel Consorci Alba-Ter per a garantir el cabal del riu 
Ter en el marc del procés de licitació de la gestió del servei d’abastament 
prestat per ATLL. 
8.3. Moció  en defensa del nostre model d’organització territorial, del mapa 
municipal i de l’autonomia local. 

9. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els 
punts, inclosos a l’ordre del dia, següents: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, núm. 6, de 6 de 
juliol de 2012, sense cap esmena. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 

- NRE.755.12/9/2012. INE. Formació de les llistes per candidats jurat 
popular del període 2013-2014 

 
- NRE.758.12/09/2012.DEPART.AGRICULTURA,RAMADERIRA,PESCA, 

ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL. Aprovació del pla triennal de tala, 
poda i estassada  de vegetació pel manteniment de línies elèctriques 
aèries, presentat per l’empresa ENDESA, corresponent el període 
2012-2014. 

 
El Ple en queda assabentat 
 
3. Donar compte dels decrets d'alcaldia. 
 
Núm. 
Ordre 
Ple 

Data Assumpte 

1 2/07/2012 Sol�licitud còpia de primera ocupació habitatge Sra. F.A. 

2 4/07/2012 Autorització ús Sala Polivalent de la Sra. M.M.B. 

3 4/07/2012 Llicència d’obres per reforma d’escomesa elèctrica particular a “La Costa” 

4 12/07/2012 Autorització ús Sala Polivalent  pel Moviment Infantil de Vilafranca. 

5 16/07/2012 Llicència d’obres per restauració de l’Església de Santa Cecília de Molló, 
condicionada. 

6 16/07/2012 Aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015 

7 17/07/2012 Aprovació memòria de la Tria de Mulats 2012 i sol�licitar subvenció al DAARP 

8 18/07/2012 Llicència d’obres per remolinar parets de cabanya de Can Moi. 

9 23/07/2012 Autorització ús Sala Polivalent al Sr. P.G. 

10 23/07/2012 Iniciar expedient de subsanació de la línia telefònica al Passeig del Vallespir, no 
executat per l’empresa M.G.  

11 24/07/2012 Requeriment per tornar l’aval de l’habitatge del C. Sant Cristòfol, per la manca 
de connexió d’un baixant d’aigües pluvials de façana a la xarxa pública.  

12 27/07/2012 Aportació econòmica per la organització de la Festa de Fabert. 

13 27/07/2012 Adjudicació de les obres de construcció de tanques de fusta en diferents trams 
del municipi de Molló a Construccions Llorenç Rigat. 

14 30/07/2012 Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació que es desprèn del Conveni de 
Col�laboració entre l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Ajuntament de 
Molló 

15 31/07/2012 Devolució aval d’obres d’un habitatge del carrer Sant Cristòfol. 

16 31/07/2012 Llicència d’obres per substitució de  cel-ras de plaques de guix per fusta, a 
l’habitatge de Can Torrent. 

17 01/08/2012 Requeriment de documentació per autorització de l’obra de tancament amb 
vidre, del balcó situat al carrer de Solà Morales número 48.  
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18 03/08/2012 Incoació  d’expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres 

realitzades al Galceran. 

19 07/08/2012 Suspensió atorgament de llicència d’obres al Mas Esteve. 

20 07/08/2012 Donar de baixa rebut d’aigua de l’habitatge C. Guardiola, 31 i ordenar el 
Consorci Servei Recaptació que emeti nou rebut. 

21 07/08/2012 Atorgar ajuts de la llar d’infants, curs 2010/11, als pares i mares del municipi 
de Molló. 

22 09/08/2012 Tramesa a Generalitat de Catalunya del Projecte Bàsic per a la reforma d’una 
edificació agrícola al Mas El Galceran. 

23 09/08/2012 Iniciar expedient contra la propietària de la finca del vial d’accés a Espinavell i 
requerir a la propietat que talli els arbres o branques necessaris perquè el vial 
quedi net de vegetació. 

24 21/08/2012 Requeriment documentació de l’obra reforma d’una edificació agrícola al Mas El 
Galceran. 

25 27/08/2012 Desestimar íntegrament el recurs de la Sra. A.M.L de la sol�licitud de l’ajut de la 
llar d’infants, que va presentar-se fora de termini.  

26 29/08/2012 Ratificar la resolució de suspensió immediata pel que fa les obres que s’estan 
executant a Mas El Galceran. 

27 30/08/2012 Autoritzar i ordenar pagament de la XIII Edició del Festival de Música. 

28 03/09/2012 Aprovació expedient de generació de crèdits  per ingressos subvenció Tria de 
Mulats 2012. 

29 03/09/2012 Autoritzar posar llocs de venda ambulant el dia 9 de setembre de 2012, en el 
marc de la Fira de la Trumfa. 

 
El Ple en queda assabentat 
 
4. PROPOSTA PER DECLARAR LES FESTES LOCAL PER A L’ANY 2013. 
 
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 d’Empresa i 
Ocupació 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 a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, 
publicada al DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011. 
 
Es proposa al ple, els següents acords: 
 
PRIMER. Escollir els dies 8 de juliol i 25 de novembre com a festes locals pel 
nucli de Molló i els dies 5 d’agost i 14 d’octubre pel nucli d’Espinavell. 
 
SEGON. Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Ocupació 
als efectes oportuns. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 
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5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER 
A L’EXERCICI 2013.  
 
D’acord amb la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic. 
 
L’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el cost dels 
serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de la taxa que es proposa 
imposar i el valor del mercat en les taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic. 
 
L’informe de la Secretaria i Intervenció municipal considera correctes i degudament 
fonamentades les tarifes proposades. 
 
Efectuada la revisió de les ordenances fiscals de Molló i vista la necessitat de 
modificació d'algunes d'elles per tal de cobrir els costos previstos per l'any 2013, 
segons els estudis econòmics i financers que consten a l'expedient,  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a la 
imposició de les taxes municipals següents: 
 
1. Ordenança 7. Taxa per expedició de documents administratius. 
Es proposa la modificació de l'article 7 en el sentit següent: 
Article 7 
La tarifa a que es refereix l’article anterior, s’estructura en els epígrafs següents: 
 
Epígraf primer: Certificacions i compulses: 
1. Certificats de dades de l’àrea d’Intervenció 7€ 
2. Certificats de relacions de dades de diversa naturalesa que impliquin recerca 
(per foli emès) 

20€ 

3. Compulsa de documents, per cada full  1€ 
4. Certificacions per reagrupament familiar 10€ 
5. Certificats de Secretaria, a excepció dels d’empadronament 7 € 
6. Certificats de terrenys comunals  15 € 
7. Certificats de nomenclatura i numeració del carrer 7€ 
 
Epígraf segon: Documents expedits o emesos per les oficines municipals: 
1. Per qualsevol compareixença davant l’Alcaldia o qualsevol autoritat o funcionari 
municipal, per a qualsevol finalitat amb constància per escrit, sol�licitada per 
l’interessat 

20€ 

2. Fotocòpies, per full DIN A4 blanc/negre 0,10€ 
3. Fotocòpies, per full DIN A3 blanc/negre 0,25€ 
4. Recerca de documentació provocada per l’administrat, per cada any d’antiguitat, 
amb un màxim de 60€ 

10€ 

6. Servei de fax (per full) 1€ 
7. Fotocòpies, per full DIN A4 color 0,15€ 
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8. Fotocòpies, per full DIN A3 color 0,30€ 
9. Tramitacions d’expedients de concessió de llicències municipals 12€ 
10. Expedició del títol de concessió funerària 15€ 
11. Expedició duplicats de títol de concessió funerària amb anunci 65€ 
 
Epígraf tercer: Documents relatius a serveis de gestió cadastral i tributària: 
1. Gestió de documents a través de l’oficina virtual del cadastre 10€ 
 
Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme: 
1. Per expedició de certificacions urbanístiques de qualsevol classe 300€ 
2. Cd-Rom i similars amb informació urbanística o de projectes 10€ 
3. Cd-Rom i similars amb cartografia en format cartogràfic 85€ 
4. Certificats de qualificació urbanística 55€ 
 
Epígraf cinquè: Àrea d'activitats. Documents relatius a l'obertura d'establiments: 
1. Certificat urbanístic en matèria d'activitats 60€ 
 
2. Ordenança 9. Llicències urbanístiques. 
Es proposa modifica l'article 6 en el sentit següent: 
Article 6 
Regiran les següents tarifes: 
1. Tramitació expedient de declaració de ruïna 1.200€ 
2. Obres majors, sobre import del projecte visat pel col�legi oficial corresponent 0,25% del pressupost del 

projecte, amb un mínim de 30€ i 
amb un màxim de 400€. 

3. Obres menors, sobre pressupost o memòria valorada presentada per l’interessat 0,25% del pressupost amb un 
mínim de 30€. 

4a. Expedients de modificació de projectes: Obres majors 10% del pressupost de la 
modificació, amb un mínim de 
15€ i amb un màxim de 200€. 

4b. Expedients de modificació de projectes: Obres menors 10% del pressupost de la 
modificació amb un mínim de 
15€. 

5a. Expedients de pròrroga: Obres majors 60€ 
5b. Expedients de pròrroga: Obres menors 10€ 
6. Expedient d’instal�lació de grues 150€ 
7. Llicències de parcel�lació Quota fixa: 60€. 

S’incrementarà en 10€ per cada 
parcel�la resultant 

8. Llicències de 1ª ocupació, primera utilització o modificació del seu ús 75€ 
9. Per instal�lació de rètols, per unitat 25€ 
10. Legalització d’obres iniciades sense permís  El mateix import que l’expedient 

de la llicència. 
11. Taxa llicència de divisió horitzontal: a. Quota fixa: 60€ 

b. S’incrementarà en 10€ per 
cada entitat resultant  

12. Tramitació de reparcel�lació 400€ 
13. Tramitació de projecte d’urbanització 400€ 
14. Tramitació de plans especials 400€ 
15. Tramitació estudis de detall 400€ 
16. Tramitació pla parcial 600€ 
17. Tramitació pla parcial amb projecte d’urbanització 900€ 
18. Tramitació de pla parcial amb reparcel�lació i projecte urbanització 1500€ 
19. Llicències per parcel�lar o segregar finques 80€ 
20. Expedients d’obres subsidiàries 60€ 
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3 Ordenança fiscal 12. Taxa per recollida d’escombraries i deixalles 
Es proposa modificar l'article 5, en el sentit següent: 
 
Article 5 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer 
o la via pública on estiguin situats.  
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
TIPUS NUCLI 1 NUCLI 2 NUCLI 3 NUCLI 4 
-Habitatges 122,98€ 110,69€ 86,09€ 61,49€ 

Fins a 25 places 712,53€ 641,28€ 498,77€ 356,27€ -Hotels, hostals, 
pensions i anàlegs De 26 places o més 916,63€ 824,97€ 641,64€ 458,32€ 

Fins a 10 places 150,55€ 135,50€ 105,39€ 75,28€ -Turisme rural i 
cases de colònies De 11 places o més 250,55€ 225,50€ 175,39€ 125,28€ 
-Supermercats, cooperatives, magatzems. 182,60€ 164,34€ 127,82€ 91,30€ 
-Restaurants 441,18€ 397,07€ 308,83€ 220,59€ 
-Bars i cafeteries  
(que no serveixin menjars) 

339,08€ 305,17€ 237,36€ 169,54€ 

-Botigues d’aliments i begudes 182,60€ 164,34€ 127,82€ 91,30€ 
-Altres botigues que no venguin aliments, 
tallers, oficines, despatxos professionals* 

 
122,98€ 

 
110,69€ 

 
86,09€ 

 
61,49€ 

Fins a 10 treballadors 441,18€ 397,97€ 308,83€ 220,59€ -Indústries 

D’11 treballadors o més 551,60€ 496,44€ 386,12€ 275,80€ 
Fins a 40 parcel�les 150,55€ 135,50€ 105,39€ 75,28€ 

De 41 parcel�les a 100 250,55€ 225,50€ 175,39€ 125,28€ 

-Càmpings 

De 101 o més parcel�les 425,75€ 383,18€ 298,03€ 212,88€ 
 
* En cas que l’oficina o establiment estigui situat al mateix habitatge sense separació, 
s’aplicarà únicament la tarifa precedent que inclourà la tarifa de l’epígraf primer. 
 
S’entendrà com a: 
Nucli 1: correspon a Molló urbà i Espinavell urbà 
Nucli 2: Favars, Can Solà urbà (Ctra. de França), El Riberal urbà (Ctra. de França) i 
Espinavell rural. 
Nucli 3: Can Solà, El Riberal, Ginestosa, Fabert i Els Grells. 
Nucli 4: Moixons 
 
4. Ordenança fiscal 16. Taxa pel subministrament d'aigua. 
Es proposa incrementar les tarifes de 2013 corresponents al subministrament d’aigua de 
l'article 6è-Quota tributària, què es modifica en el sentit següent: 
 
Article 6ë Quota tributària: 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 
Tarifa primera: Subministrament d’aigua(*)  
- Ús domèstic (habitatges): 

1r. Tram: fins a 30 m3 

2n. Tram: de 31 m3 a 60 m3 

3r. Tram: de 61 a 100 m3 
4t. Tram: a partir de 101 m3 

 
0,58 €/ m3 

0,78 €/ m3 

0,88 €/ m3 

0,98 €/ m3 

- Industrials i altres (hotels, restaurants, 
indústries, i explotacions ramaderes): 
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1r. tram: fins a 100 m3 

2n. tram: a partir de 101 m3 
0,58 €/ m3 

0,78 €/ m3 
  
Tarifa segona. Connexions i altres(*): 
- Dret de connexió a la xarxa d’aigües 
- Instal�lació de comptadors 
 
- Conservació de comptadors 

 
175 € (IVA exclòs)  
112 € (IVA exclòs) (per a la instal�lació i l’adquisició 
de l’aparell comptador) 
0,85€ /trimestral 

  
(*) A aquests imports s’afegirà l’IVA vigent corresponent 

 
 
2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes es determinarà 
aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 
 
3. S’estableix un mínim de consum de 6 m³ per a totes les unitats de consum cada 
mes. En qualsevol cas, seran facturats com a mínim aquests m³ al preu de la tarifa 
vigent en cada moment i per cada unitat de consum. 
 
 
2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2013 i 
continuaran vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa. 
 
3. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen 
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el 
termini de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
al Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública de les 
ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes de l’art. 17 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pot examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que consideri oportunes. 
 
4. En el cas que no es formulin reclamacions, s’entendrà definitivament aprovat i 
entrarà en vigor un cop es publiqui el text complet al BOP de Girona. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
L'EXERCICI 2013 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a 2013, elevat a 
aquesta corporació en la forma prevista per l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
junt amb la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual. 
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El resum del pressupost per a l’any 2013, a nivell de capítols, és el següent: 

 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
1 IMPOSTOS DIRECTES 196.876,46
2 IMPOSTOS INDIRECTES 18,000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 104.928,27
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 102.500,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

INGRESSOS CORRENTS 
 

77,00
422.381,73

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.812,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
 INGRESSOS DE CAPITAL 19.812,00
   
 TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . 442.193,73

DESPESES 
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
1 DESPESES DE PERSONAL 97.786,28 
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 207.494,29 
3 INTERESSOS 6.937,46 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.839,50 
 DESPESES CORRENTS 387.057,53 
   
6 INVERSIONS REALS 22.015,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 33.121,20 
 DESPESES DE CAPITAL 55.136,20 
   
 TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . 442.193.73 
 
Resultant, per tant, sense dèficit. 
 

Així mateix, i vistes les Bases d’Execució del Pressupost,  

 

Es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2013, juntament amb les 
seves Bases d’Execució. 
 
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2013. 
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PLANTILLA DE PERSONAL 
 

PLACES VACANTS GRUP 

A) FUNCIONARIS 
Administració general 
Auxiliar administrativa 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

C2-nivell 18 
Total plantilla personal funcionari 1 1  
 
B) LABORALS 
- Auxiliar administrativa 
- Peó manteniment 
- Personal de neteja  
- Personal piscina 

 
1 
2 
1 
1 

 
1 
1 
0 
1 

 
C2 
AP 
AP 
AP 

Total plantilla personal laboral 5 3  
 
TOTAL GENERAL 

 
6 

 
4 

 

 
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i pels mitjans habituals, el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-
los aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant 
l'esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
7. APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 2013-2015. 
 
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera que al seu article 29 estableix que les 
Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en 
el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals; 
 
Atès que l’article 27.2 estableix que abans de l’1 d’octubre de cada any les 
Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals trametran al Ministri 
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals 
que contindran els seus pressupostos; 
 
Atès que al seu article 12 determina una de les tres regles fiscals que 
recolzen els principis d’estabilitat i sostenibilitat, que és la regla de despesa. 
Segons aquesta regla la despesa computable no pot superar la taxa de 
referència del creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola.  
 
D’acord amb la circular 10/2012 de la FEMP de data 31-07-2012, i a partir de 
la informació continguda en l’Informe de Situació de l’Economia Espanyola de 
data 20 de juliol de 2012, aquesta taxa de referència per al període 2013-
2015 és la següent: 
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Regla de despesa per al període 2013-2015 
2013 2014 2015 
1,7 1,7 2,0 

 
El marc pressupostari previst 2013-205 és el següent: 
 
MARC PRESSUPOSTARI 2013-2015 
A. INGRESSOS (En euros) 
Capítol 2013 2014 2015 
1-Impostos directes 196876,46 193846,44 196846,44 
2-Impostos indirectes 18000,00 18000,00 18000,00 
3-Taxes, preus públics i 
altres ingressos 

104928,27 104920,83 
 

104920,83 

4-Transferències corrents 102500,00 102500,00 102500,00 
5-Ingressos patrimonials 77,00 77,00 77,00 
7-Transferències de 
capital 

19812,00 19812,00 19812,00 

8-Actius financers 0,00 0,00 0,00 
9-Passius financers 0,00 0,00 0,00 
    
TOTAL 442193,73 439156,27 442156,27 
    
B. DESPESES (En euros) 
Capítol 2013 2014 2015 
1-Despeses de personal 97786,28 97786,28 97786,28 
2-Despeses corrents en 
béns i serveis 

207494,29 207599,55 207704,35 

3-Despeses financeres 6937,46 6363,92 5903,75 
4-Transferències corrents 74839,50 74839,50 74839,50 
6-Inversions reals 22015,00 27742,50 26067,91 
7-Transferències de 
capital 

0,00 0,00 0,00 

8-Actius financers 0,00 0,00 0,00 
9-Passius financers 33121,20 24824,52 29854,48 
    
TOTAL 442193,73 439156,27 442156,27 

 
Per tot el que anteriorment s’ha exposat,  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar el marc pressupostari 2013-2015, amb els seus objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic, les projeccions de les principals 
partides d’ingressos i despeses, i els principals supòsits en que es basen 
aquestes projeccions. 
 



          
Ajuntament de Molló 

 
      

 

 

 11 

C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 
 

 

2. Fer tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la 
seva deguda constància. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
8. MOCIONS 
 
8.1. MOCIÓ EN  DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PRÒPIA 
 
Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
que segueix a continuació: 
 
“MOCIÓ EN  DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA PRÒPIA 
 
Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir 
la prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 
 
Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent 
a Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com 
proclama la Carta Europea d’Autonomia Local.  
 
Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, 
equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de 
finances locals. 
 
Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, 
van reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de 
Catalunya així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent 
a diferents principis com el d’asimetria i diferenciació.  
 
Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan 
inclosos en territoris en règim foral, reben de mitja més de 2.3 vegades que la 
mitjana dels ajuntaments catalans, en concepte de transferències per participació en 
tributs d’altra administració. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi 
hagi un nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres 
propis recursos fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un 
nou model de finançament ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens 
locals.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya ha celebrat el passat 25 de juliol un ple 
extraordinari específicament per debatre la proposta de pacte fiscal que ha 
estat aprovat  amb un ampli consens en el si de la cambra,   
 
Per tot això, sol�licitem al ple l’aprovació dels següents ACORDS 
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PRIMER. Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del 
concert econòmic, que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, 
gestionar i liquidar els nostres recursos fiscals.  
 
SEGON. Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte 
fiscal que permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els 
quals el món municipal hi ha de participar, que gestioni la recaptació, la 
liquidació i la inspecció de tots els tributs suportats a Catalunya, el que 
permetrà millorar de forma substancial els nostres propis recursos locals.  
 
TERCER. Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya.” 
 
Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament: 
 
PRIMER. Donar suport a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques en tots els seus termes.  
 
SEGON. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
a través del  Departament de Governació i Relacions Institucionals, a l’ACM i 
la FMC, així com a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
8.2. MOCIÓ PER GARANTIR EL CABAL DEL RIU TER EN EL MARC DEL 
PROCÉS DE LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
PRESTAT PER AIGÜES TER-LLOBREGAT 
  
Vista la moció presentada pel Consorci Alba-Ter per a garantir el cabal del riu 
Ter en el marc del procés de licitació de la gestió del servei d’abastament 
prestat per ATLL que segueix a continuació: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, ens supramunicipal format per 56 
Ajuntaments i 5 Consells Comarcals de la conca del Ter que treballa per a la 
conservació del riu Ter i els seus hàbitats, per a la revalorització del patrimoni 
cultural associat a l’aigua, i per al desenvolupament territorial i la dinamització 
econòmica d’aquestes comarques, ha estat coneixedor de l’Avantprojecte d’explotació 
d’obres per a la licitació del contracte administratiu de gestió i prestació del servei 
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL (Aigües Ter-Llobregat), el qual fou 
publicat al DOGC número 6139 de 31 de maig de 2012. Aquesta empresa pública 
adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada l’any 1990 i que abasteix 
gran part de la població de les comarques barcelonines, ha acumulat un important 
dèficit econòmic els darrers anys que obliguen al Govern de la Generalitat a prendre 
mesures per revertir-ne l’actual situació. 
 
En aquest sentit, i tenint en compte que gran part de l’aigua que gestiona ATLL és 
provinent de la conca del riu Ter (amb una captació l’any 2009 de prop de 158,5 
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Hm3), el Consorci Alba-Ter manifesta que el territori cedent d’aquesta aigua ha de 
tenir un important paper en aquest procés. 
 
El Consorci Alba-Ter ha tingut en tot moment -i especialment en els períodes de 
sequera i de forta mobilització social i popular-, un paper institucional, coherent i 
propositiu, essent un organisme que ha fet possible un diàleg fluid entre el territori i 
el Govern de la Generalitat de Catalunya. A més, des de fa molts anys treballa per 
l’entesa territorial, cercant solucions globals en la gestió de l’aigua a Catalunya, com 
ho testimonien els actes organitzats la passada primavera, amb la publicació al mes 
de maig del llibre “El transvasament del riu Ter; present, passat i futur d’una realitat 
incòmode” de l’Ateneu Naturalista de Girona  o la presentació al mes de juny del 
llibre “La batalla per l’aigua” d’Ignasi Aldomà, sempre en la línia d’aportar solucions 
viables, possibilistes i realistes a una gestió de l’aigua al nostre país que no sempre 
passi per obtenir el recurs a través d’un transvasament sistemàtic que està 
perjudicant el riu Ter. En aquest sentit, les propostes treballades des d’entitats 
rellevants i representatives de les comarques de Girona (aglutinades sota la 
Plataforma del Ter) i de les comarques de ponent (Compromís per Lleida), apunten a 
solucions possibles i justes per garantir la distribució d’aigua arreu de Catalunya 
sense dependre únicament del Ter, a través d’interconnexions de xarxes provinents 
de diferents conques, segons la disponibilitat de cadascuna d’elles. Aquestes 
propostes, recolzades pel Consorci Alba-Ter, possibiliten una reducció de l’aportació 
de l’aigua del Ter, però alhora un compromís solidari d’aquest territori amb el conjunt 
de Catalunya, sempre complementat per aigües d’altres conques catalanes quan això 
sigui necessari. 
 
Així mateix, i tenint en compte el greuge històric de manca de cabal al riu Ter 
(incomplint durant molts anys el Pla Sectorial de cabals de Manteniment aprovat l’any 
2006 per part la Generalitat de Catalunya o cedint alguns anys prop del 75% de la 
seva aigua), el Consorci Alba-Ter manifesta la seva preocupació per la possibilitat 
que els nous criteris de gestió puguin anar en una direcció que no representi la 
millora d’aquesta situació. És per aquest fet que, més enllà de la tipologia i 
característiques empresarials pel que fa a la gestió que finalment acabi tenint l’actual 
ATLL, el Consorci reclama que siguin tinguts en compte els criteris tècnics, 
econòmics, socials i especialment ambientals que garanteixin un cabal adequat per al 
nostre riu.  
 
L’avantprojecte esmentat relatiu a la nova gestió d’ATLL no inclou consideracions de 
gran importància per a la gestió de l’aigua i dels nostres rius reflectides a la Directiva 
Marc de l’Aigua, el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) 
o el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, com tampoc compromisos manifestats 
pel Govern de la Generalitat, el més significatiu dels quals és el “Compromís amb el 
Ter”, que té com a objectiu passar d’extreure els 190 hectòmetres cúbics habituals 
durant el període 2000-2010, fins a un màxim de 115 hectòmetres cúbics l’any 2015. 
Per contra, aquest avantprojecte continua considerant l’aigua del Ter com la gran 
font de subministrament de la xarxa d’ATLL, arribant fins als 166 hectòmetres cúbics 
(i amb un mínim de 120, que no garanteix el cabal necessari al riu en anys secs). 
 
D’altra banda, el Consorci també manifesta la necessitat d’aprovar una nova Llei del 
Ter que substitueixi la vigent (aprovada l’any 1959), més adaptada a les realitats 
pluviomètriques, ambientals, demogràfiques i socials de l’actualitat. Només així, i 
amb una perspectiva que tingui en compte tots els recursos hídrics disponibles arreu 
de Catalunya i només de la conca del Ter (la qual està disposada a seguir aportant 
una quota raonable de solidaritat hídrica), es podran aconseguir els objectius que el 
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Consorci sempre ha considerat imprescindibles: garantir aigua suficient per a tothom, 
i alhora garantir una bona salut del riu Ter. 
 
ACORDS: 
 
1. Sol�licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que el Consorci Alba-Ter, 

com a ens que aglutina i representa la pràctica totalitat dels Ajuntaments i 
Consells Comarcals riberencs del riu Ter, sigui tingut en compte i sigui informat 
del procés que regirà la contractació administrativa de gestió i prestació del servei 
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL. 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de prestació del servei 
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL, independentment de la tipologia 
de gestió que acabi definit, no suposi una reducció dels cabals del riu Ter, ja prou 
migrats i que posin el risc la salut del nostre riu. 

3. Demanar a les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya que 
treballin per a modificar la llei de 1959 referent al riu Ter i substituir-la per una 
llei adaptada al temps actuals, que garanteixi que el riu Ter tingui l’aigua que es 
mereix, d’acord amb el “Compromís amb el Ter”. 

4. Sol�licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte els plantejaments de 
gestió hídrica per al conjunt de Catalunya proposats per entitats com la Plataforma 
del Ter i Compromís per Lleida, que aporten solucions reals, possibles i justes a la 
gestió de l’aigua al nostre país. 

5. Sol�licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que traslladi el posicionament 
del Consorci Alba-Ter, recollit en aquesta moció, a les empreses que es presentin 
al procés de prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL.  

6. Demanar al Govern de la Generalitat que sigui compensat el greuge històric, 
ambiental i social, cap al territori del Ter com a conca cedent, que ha vist 
mancades les seves possibilitats de desenvolupament econòmic i territorial des de 
la posada en marxa del transvasament els anys 60. 

7. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les forces 
polítiques del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a 
l’empresa Aigües Ter-Llobregat.” 

 
Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament: 
 
PRIMER. Donar suport a la moció del Consorci Alba-Ter tots els seus termes.  
 
SEGON. Fer arribar aquests acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
través del  Departament de Territori i Sostenibilitat i del de Governació i Relacions 
Institucionals, a l’ACM i la FMC, així com a tots els portaveus dels grups del 
Parlament de Catalunya. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 

 

8.3. MOCIÓ EN  DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL 
 
Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
que segueix a continuació: 
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“MOCIÓ EN  DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL, 
DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL  
 
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local 
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses 
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia 
mitjançant l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la 
seva dependència funcional de l’administració general de l’Estat. 
Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que 
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i 
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi 
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris 
que tenen les seves competències transferides, aprimant una administració 
hipertròfica i ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el 
focus real del problema del sector públic. 
 
Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients 
en la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí 
s’inclou el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de 
tots els ajuntaments catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen 
el 12’9% de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als 
ciutadans, i les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat 
recentment (CIS, CEO). 
Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim 
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model 
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal 
previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 
 
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització 
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local 
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta 
Europea d’Autonomia Local. 
 
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per 
regular de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i 
centralista que desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als 
ajuntaments al fer perillar la prestació de serveis públics universals introduint de 
forma arbitrària la xifra de 20.000 habitants que no té en compte els territoris 
ignorant la diferent tipologia de municipis, turístics, de muntanya,...  equivocant-se 
en el diagnòstic ja que a Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals 
correspon a municipis de més de 20.000 habitants. 
 
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de 
serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les 
competències i els serveis municipals.  
 
Per tot això, sol�licitem al ple l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases reguladora 
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del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se realitzat sense 
consens, amb deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local 
 
SEGON. Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com 
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat 
del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models 
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, així com 
la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera 
que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que sota l’excusa de la crisis 
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un centralista que vol 
impedir la prestació eficient de serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor 
indispensable.  
 
TERCER. Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, 
així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el 
desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les competències 
que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques detallades 
en la Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el 
primer nivell de prestació de serveis. 
 
QUART. Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i com a 
garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una tecnocràcia 
sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que l’anunciada 
supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap estalvi econòmic, ja 
que bona part d’ells presten els seus serveis de forma desinteressada en els seus pobles i 
ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un empobriment de les funcions institucionals 
dels membres del govern de la ciutat. 
 
CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes les 
competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la 
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat 
els serveis públics.    
 
SISÈ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a l’administració més 
propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i 
econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de 
prestador i  mancomunador de serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar 
de manera eficient aquesta necessària funció. 
 
SETÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del  
Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al Congrés dels 
diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a les entitats 
municipalistes de Catalunya.” 

 
Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament: 
 
PRIMER. Donar suport a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques en tots els seus termes.  
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SEGON. Instar expressament a la Generalitat de Catalunya que elabori la Llei de 
Governs Locals i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin 
unes clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances Locals. 

 
TERCER. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
través del  Departament de Governació i Relacions Institucionals, a l’ACM i la FMC, 
així com a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya. 
 
L’alcalde explica la proposta que s’aprova per unanimitat 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde 
president de la corporació al lloc i data dalt consignats. 
 
El secretari comissionat, Vist i plau, 

Alcalde president, 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz Josep Coma i Guitart 
 
 
 


