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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 D´OCTUBRE 

DE 2020 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2020000006  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 30 d´octubre de 2020 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:32 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibañez Gonzalez, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

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

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

 

1.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 9/2020 en 

la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid 

de tresoreria. 

 

Text: 

 

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

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

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

romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de 
la liquidació de l’exercici anterior. 

Atès que en data 27 d’octubre de 2020 es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

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

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

data 27 d’octubre de 2020, la proposta d’Alcaldia de modificació de pressupost. 
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De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

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

l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local,  

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020 en 

la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i, d’acord amb el següent 

detall: 

Altes en Aplicacions de Despeses: 

 

ANY APLICACIO 

PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2020 1.920.35900 ALTRES DESPESES 

FINANCERES 

Suplement de 

crèdit 

500,00€ 

2020 1.920.22706 SERVEIS TÈCNICS I 

REDACCIÓ DE 

PROJECTES 

Suplement de 

crèdit 

18.000,00€ 

TOTAL 18.500,00€ 

  

 

Alta en Concepte d’Ingressos: 

 

ANY APLICACIO 

PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

2020 1.87000 Romanent líquid de tresoreria per despeses 

generals 

18.500,00€ 

 
 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 

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

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

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

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

 

 

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

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 
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2.0.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 

2021. 

 

Text: 

 

Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 

dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 

mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, 

la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com 

les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances 

fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates 

d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir 

la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 

locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 

i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 

que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En virtut del que es disposa en l'article 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tot 

acord d'establiment o modificació de taxes haurà d'adoptar-se a la vista d'un 

informe tècnic-econòmic, en el qual es posi de manifest la previsible cobertura del 

cost que genera la prestació del citat servei.  

 

Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals  respecte de les taxes per la prestació de serveis públics  o 

realització d’activitats administratives de competència local, l’import de la 

recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 

activitat que es prestarà. 

 

A la vista dels informes de la Secretaria, de la Intervenció i l’informe tècnic-

econòmic de data 27 d’octubre de 2020 es proposa al Ple l’adopció del següent: 

 

ACORD 
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Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2021 i següents, la modificació de 

les ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I. 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 

provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el 

termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 

de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 

considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 

presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat. 

 

Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta 

categoria, relatiu a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a 

l’exercici 2021 i següents, així com el text  íntegre de l’Ordenança seran objecte de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2021 
 

Ordenança fiscal número 1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

 
Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 9. Tipus de gravamen. 
 

 Tipus 

Béns immobles de naturalesa urbana, rústica i de característiques 
especials 

0,88 

 
 

 
Ordenança fiscal número 3: IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Es modifica el següent article que queda de la següent manera: 

 
Article 7 
 

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'Impost, fixades a l’article 95 del text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s’incrementaran 
per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient municipal 1,7417. 
 
2. Per l’aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicable a 
aquest municipi serà el següent: 
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POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE Quota en euros 

TURISMES  

DE MENYS DE 8 CAVALL FISCALS 21,98 

DE 8 A 11,99 CAVALLS 59,36 

DE 12 A 15,99 CAVALLS 125,30 

DE 16 A 19,99 CAVALLS 156,07 

A PARTIR DE 20 CAVALLS 195,07 

 

AUTOBUSOS  

MENYS 21 PLACES 145,08 

DE 21 A 50 PLACES 206,64 

MÉS DE 51 PLACES 258,29 

  

CAMIONS  

DE MENYS DE 1000 KG. CÀRREGA ÚTIL 73,64 

DE 1000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 145,08 

DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 206,64 

DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 258,29 

  

TRACTORS  

MENYS 16 CAVALLS 30,78 

DE 16 A 25 CAVALLS 48,37 

MÉS DE 25 CAVALLS 145,08 

 

REMOLCS I SEMIREMOLCS  

MENYS 1000 KG I MÉS 750 KG CARREGA UTIL 30,78 

DE 1000 KG A 2,999 CARREGA UTIL 48,37 

MÉS 2,999 KG CARREGA UTIL 145,08 

 

ALTRES VEHICLES  

CICLOMOTORS 7,70 

MOTOCICLETES FINS 125 CC 7,70 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 13,18 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 26,39 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 52,76 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 1000 CC 105,51 

 
 

 

Ordenança fiscal número 7: TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
 
Es modifica algunes de les tarifes de l’article 7, concretament les assenyalades en els 
següents quadres: 
 

 
Epígraf primer: Certificacions i compulses: 
 

1. Certificats de Secretaria, a excepció dels d’empadronament 12,00 € 

2. Certificacions per reagrupament familiar 
a) Certificació 
b) Si cal, visita tècnica per adequació d’habitatges per 
reagrupament familiar 

 
10,00 € 

 
60,00 € 
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3. Certificats de nomenclatura i numeració del carrer 12,00 € 

4. Certificats de dades de l’àrea d’Intervenció 12,00 € 

5. Certificats de terrenys comunals  20,00 € 

6. Altres certificacions relatives a padrons fiscals o acords de 
l’Ajuntament: 

a) De l'any en curs, per cada una 
b) D’anys anteriors, per cada any transcorregut s’incrementarà 
la quota un 10% 

 
15,95 € 

7. Certificacions o informes sol·licitats per particulars (a raó de les 

hores del tècnic que ha d'emetre el certificat/informe) 

 

45€/h 

8. Compulsa de documents, per cada full  1,00 € 
 

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 (per foli emès) 

20,00 € 

2. Fotocòpies, per full DIN A4 blanc/negre 0,10 € 

3. Fotocòpies, per full DIN A3 blanc/negre 0,25 € 

4. Servei de fax (per full) 
- Provincial 
- Nacional 
- Internacional 

 
1,00€ 
3,00€ 
6,00€ 

5. Fotocòpies, per full DIN A4 color 0,30 € 

6. Fotocòpies, per full DIN A3 color 0,60 € 

7. Tramitacions d’expedients de concessió de llicències municipals 12,00 € 

8. Expedició del títol de concessió funerària 15,00 € 

9. Expedició duplicats de títol de concessió funerària amb anunci 65,00 € 

10. Expedició de la targeta de la Biblioteca/Telecentre 7,50 € 

11. Expedició de la targeta de la Biblioteca/Telecentre per pèrdua de 

targeta anterior  

 

15,00 € 

12. Expedició de la targeta de la deixalleria 7,50 € 

13. Expedició de la targeta de la deixalleria per pèrdua de targeta 
anterior 

15,00 € 

 
 
 

Epígraf sisè: Autoritzacions accés motoritzat medi natural 
 

1. Expedició de l’autorització anual de persones que són subjectes 
passius de l’IVTM al municipi de Molló o aquelles que tinguin signats 
acords o convenis que així ho determinin. 

Gratuït 

1. Expedició de l’autorització anual de persones que no són 
subjectes passius de l’IVTM al municipi de Molló. 

25,00€ 

 

Epígraf setè: Expedició llicències comunals 
 

1. Expedició llicències: resultarà de sumar l’import de les unitats de 
bestiar major assignades (UBM) i les hectàrees adjudicades. 

20,00€/ubm 
+5,00€/Ha 

 

 

 
 
Ordenança fiscal número 9: TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES 
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Es modifica algunes de les tarifes de l’article 6, concretament les assenyalades en els 
següents quadres:  
 

 

1. Llicència d'Obres majors, sobre import del projecte 
visat pel col·legi oficial corresponent 

0,30% del pressupost del projecte, 
amb un mínim de 30€ i amb un 
màxim de 500€. 
 

2. Comunicació d'Obres menors, sobre pressupost o 

memòria valorada presentada per l’interessat 

0,30% del pressupost amb un 

mínim de 30€. 

3. Llicència d'Expedients de modificació de projectes: 
Obres majors 

10% del pressupost de la 
modificació, amb un mínim de 15€ 
i amb un màxim de 250€. 

4. Llicència d'Expedients de modificació de projectes: 
Obres menors 

10% del pressupost de la 
modificació amb un mínim de 15€. 

5. Llicència expedients de pròrroga: Obres majors 80,00 € 

6. Llicència expedients de pròrroga: Obres menors 30,00 € 

7. Llicència d’instal·lació de grues 150,00 € 

8. Llicències de parcel·lació Quota fixa: 60€.  
S’incrementarà en 25€ per cada 
parcel·la resultant 

9. Llicències de 1ª ocupació, primera utilització o 
modificació del seu ús 

 
125,00 € 

10. Llicència de divisió horitzontal 1. Quota fixa: 60€ 
S’incrementarà en 45€ per cada 

entitat resultant 

10. Legalització d’obres iniciades sense permís 
 

0,50% del pressupost del projecte, 
amb un mínim de 80€ i amb un 
màxim de 800€. 

11. Per instal·lació de rètols particulars a la via 
pública, per unitat 

 
25,00 € 

12. Canvis de titularitat de les llicències urbanístiques 35,00 € 

 
Ordenança fiscal número 10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
 
S’afegeix a l’article 6 la tarifa per l’assignació de columbaris i s’afegeix també la 
conservació, manteniment, neteja anuals, revocació i neteja de restes dels 
columbaris, quedant el quadre de l’article 6 de la següent manera:  
 

Assignació de nínxols 1.000€ 

Assignació de columbaris 350€ 

Nínxols i columbaris: Conservació, manteniment i neteja anuals  15€ 

Revocació de la concessió de nínxol o columbari, per inici d’expedient 100€ 

Neteja de restes al nínxol o columbari 120€ 

 

 

Ordenança fiscal número 11: TAXA DE CLAVEGUERAM 

 

 

Es modifica el següent article, que queda redactat de la següent manera: 

 

Article 5 
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1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de la 

connexió a la xarxa de clavegueres serà de 175€. 
 

 

Ordenança fiscal número 12: TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

I DEIXALLES 

 

Es modifica les tarifes de l’article 5, concretament les assenyalades en el següent 

quadre:  

 
 

TIPUS 

  NUCLI 1 NUCLI 2 NUCLI 3 NUCLI 4 

Habitatges 

  

127,53 114,77 89,25 63,76 

Hotels, hostals, 
pensions i anàlegs 

  

Fins a 25 places 738,83 665,40 517,18 369,41 

De 26 places o més 
950,47 855,42 665,32 475,23 

Turisme rural, refugis 

i cases de colònies 

  

Fins a 10 places 156,12 140,49 109,29 78,06 

De 11 places o més 
259,81 233,82 181,86 129,90 

Supermercats, cooperatives, magatzems. 

  

189,34 170,41 132,54 94,67 

Restaurants 

  

457,46 411,71 320,22 228,72 

Bars i cafeteries (que no serveixin menjars) 

  

351,59 316,44 246,11 175,80 

Botigues d’aliments i begudes 

  

189,34 170,41 132,54 94,67 

Altres botigues que no venguin aliments, tallers,  

oficines, despatxos professionals* 

  

127,53 114,77 89,27 63,76 

Indústries 

  

Fins a 10 treballadors 457,46 411,71 320,22 228,72 

D’11 treballadors o més 571,96 294,04 400,37 285,98 

Càmpings i cases de 

colònies (per plaça) 

  

  

Fins a 40 parcel·les 156,12 140,49 109,29 78,06 

De 41 a 100 parcel·les 259,81 233,82 181,86 129,90 

Més de 100 parcel·les 
441,46 397,32 309,03 220,74 

 

S’entendrà, d’acord al Nomenclàtor municipal, com a: 

Nucli 1: Molló nucli 

Nucli 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà (Ctra. De França). 
Nucli 3: Espinavell rural, Can Solà disseminat, El Riberal disseminat, Ginestosa, Fabert i Els Grells. 

Nucli 4: Moixons 

 

* 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. 

 
 
Ordenança fiscal número 14 
 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Es modifica els preus públics assenyalats del següent annex, que queda redactat de 
la següent manera: 
 
 

ANNEX DE LES TARIFES DE PREUS PÚBLICS 
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Publicacions i altres 
 

DVD tria de mulats 15€ 

Llibre Artur Blasco 30€ 

Llibre plantes i gent 40€ 

Llibre Joan Vila 19€ 

Placa numeració del carrer 15€ 

Mapa Volta El Costabona 5€ 
 

Refugi Municipal “Els Estudis” d'Espinavell 
 

 PREU TARIFA 
REDUÏDA 

Pernocta i esmorzar 25,00 € 22,50 € 

Mitja pensió 40,00 € 37,50 € 

Pícnic 11,00 €  

Lloguer tovalloles o llençols 3,00 €  

Dutxa calenta 1,00 €  

Lloguer de la sala polivalent amb dret 
a cuina lliure i lavabo 

5 €/hora o 50€/dia 
(de 9 a 19 hores) 

 

 

La tarifa reduïda s’aplicarà als següents col·lectius: 
 Persones que acreditin estar federades (FEEC, FEDME) 
 Persones que acreditin estar realitzant pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume 
 Persones usuàries de les activitats conveniades entre entitats de lleure o natura i 

el refugi. 
 
Deixar sense efecte la regulació de les tarifes continguda a l'article 9 del Reglament 
del Refugi Els Estudis d'Espinavell.  

 
 
Ordenança fiscal número 18: ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES 

TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
Es deroga l’últim apartat d’aquest epígraf de l’Annex de les tarifes, assenyalat:  
 
 

C) TAXA PER RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXES D’AMARRAMENT, DE 
DISTRIBUCIÓ DE REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA I 
ALTRES ANÀLEGS QUE S’ESTABLEIXIN SOBRE LA VIA PÚBLICA, VOLIN SOBRE LA 

MATEIXA O OCUPIN EL SUBSÒL DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 

C o n c e p t e Euros 

* Per cada aparell d’aire condicionat  
* per cada caixer automàtic  
* per cada bàscula  
* per cada aparell automàtic accionat per monedes  
* per cada aparell per a subministrament de gasolina o altre carburant o 

combustible  
* per cada element que voli sobre la via pública no especificat en els apartats 
anteriors (banderoles, etc....) Per dia 

90,15 
92,45 
14,65 
49,00 

1.225,55 

 
 

0,07 

La utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol 
del domini públic local a favor d’empreses explotadores, incloses les 

 
 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

distribuïdores i comercialitzadores dels esmentats serveis, pels serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o una 

part important del veïnat. 
 L’import de la taxa consistirà, en tot cas i sense cap excepció en el 1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment al terme 
municipal els subjectes passius d’aquesta taxa. 

 
1,5 % 

 

* Les quotes que per aquesta taxa corresponguin a “Telefònica de España SA”, estan 
compreses en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 

de l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol , segons la redacció establerta per la 
disposició addicional 8ena. de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
 
Es modifiquen els epígrafs assenyalats de l’Annex de les tarifes:  

 
E) TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES. 
 

C o n c e p t e Euros 

1.- Tanques per m² o fracció, per dia 
2.- Bastida amb suport a la via pública per m² o fracció de vol, per dia 
3.- Puntals per cada un, per mes 
4.- Altres ocupacions via pública per m² o fracció i mes 
5 .- Per reserva d’espai per obres que sigui necessari tancar parcial o totalment el 

trànsit de la via pública; per hora 
* L’epígraf 5 tindrà una reducció del 50% quan s’efectuï en hores nocturnes o en 

dies festius. 
Nota: es bonificarà aquesta taxa en el cas de bonificació en l’impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres, per supressió de barreres arquitectòniques. 

0,70 
0,80 
0,70 
0,80 

 

10,00 
 

 
 
 

 

 
G) TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DIVERSES SALES I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
 

C o n c e p t e Euros 

- per la Sala de Sessions: 
* per cada hora o fracció 
- per la resta de locals municipals (excepte farmaciola) 
* per cada hora o fracció 
* per a la calefacció cada hora o fracció 
* ús d’equipament per passar la nit   

- Local destinat a farmaciola 

 
73,40€ 

 
12,00€ 
12,00€ 

35,00€ + 7€ persona 

50,00 €/mes 
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Ordenança fiscal número 19 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA 

PISCINA MUNICIPAL 
 
Es modifica l’article 6, eliminant el pack de 10 i incorporant el següent: 
 
 
Entrada individual especial a partir de les 15 hores 

 
Entrada (a partir de 12 anys –inclòs-) ................................................  2,80 € 
 
 
 
S’afegeix l’ordenança fiscal núm. 20 que es transcriu a continuació: 
 

 

Ordenança fiscal núm. 20: TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 

 

Article 1r . Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa 
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les 
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que 
es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 

servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment 
ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui 

sigui el titular de les xarxes. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, 
total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal. 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 

l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït 
en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels 
serveis de subministraments d’interès general. 

5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents 
títols que habiliten relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de 
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satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus 
ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 

Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada 

en aquesta ordenança. 

6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan 
no siguin titulars de les instal·lacions. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals 
com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 

També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica 

mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin 
titulars de les mateixes. 

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments. 

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es 
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 

volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 

 

Article 4t . Successors i responsables 

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, partícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de 

la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 

dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del 

valor de la quota de liquidació que els correspongui. 

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
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a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 
La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 

tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 

a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat 

els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries 
fins els límits següents: 

- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sancions. 

- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al 
seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no 
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries 
acreditades amb anterioritat. 

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a 
la Llei general tributària. 

 

Article 5è. Base imposable i quota tributària 

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les 
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del 
domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o 
entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. 

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el 

subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per 
la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les 
quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa. 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de 
la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la 

mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en 
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o 

activitats extraordinàries. 

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents: 

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei 
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada 

en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o 
instal·lacions propietat de l’empresa. 
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c) Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de 
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu. 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans 

emprats en la prestació del subministrament o servei. 

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que 

no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no 

s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes 
per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions 
que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària 
per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits 
en l’apartat 3. 

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga. 

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni. 

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui 
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 

7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en 

aquest article. 

 

Article 6è. Període impositiu i meritació de la taxa 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en 
la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 

subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a 
les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als 
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el 
cessament. 

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments 
següents: 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent. 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta 
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat 
l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial 

quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen 
durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural. 

 

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o 
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a 
l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització. 

2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés fins a l’últim dia del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament 

una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, 
especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base 
imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e 
interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança. 

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de 
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, 

o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi. 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 
5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de 
l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el 
resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent. 

4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article 

comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de 
la Llei general tributària. 

 

Article 8è. Gestió per delegació 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de 
les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de 
liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran 
al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals 

correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la 
Diputació. 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
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singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa 
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial 

dels serveis municipals ho facin convenient. 

 

Article 9è. Infraccions i sancions 

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa 
dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a 

l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa 

l’esmentat article. 

2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció 

tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article. 

 

Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 

de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de 

gener de 2021 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

Annex 1 
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 

FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 

Declaració - document d'ingrés Model TA-1 
Declaración - documento de ingreso Modelo TA-1 

 

 
 
 

 
Municipio 

 

 
 
 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 

Exercici:  
Ejercicio: 

Període:  
Período: 

En cas d'alta o baixa, indicar la data:  // 
En caso de alta o baja, indicar la fecha 

Alta Baixa / Baja 

 
/ DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

Denominació Social / Denominación Social 

 

NIF 

 

 
 

Espai reservat per l'etiqueta identificativa 
 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

 
 

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal 
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN  
 

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 
TIPO DE SUMINISTRO 

 

 

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è  
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º 

 

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució 
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución 

 

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors 
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores 

 

BASE IMPOSABLE  
BASE IMPONIBLE 

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base 
imposable per 1,5%) 
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por 
1,5%) 

 

 

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 

El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats 
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense 
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes 

entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo 
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
La Caixa 

 

Núm. de validació 
 

/ Núm. de validación 
  

DATA DE PRESENTACIÓ  

NIF de validació  / NIF de validación  Fecha de presentación 
 

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA CPR: 9052378 

NIF:    Entitat emissora / Entidad emisora:  Mod.:  Justificant / Justificante:  Import / Importe:  
SUBJECTE PASSIU:   CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:  
SUJETO PASIVO: 

 

DOMICILI FISCAL:  
DOMICILIO FISCAL: 

POBLACIÓ:  

POBLACIÓN: 
 

905231700080430200089265 
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ANNEX 2 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS D’INTERÈS GENERAL 

 
Resum Anual Model TA-10 

 

 
Municipi Exercici 

 

 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 
 
 

Denominació social 
 
 

Espai reservat per l’etiqueta identificativa 

 
NIF 

 
 

Domicili Fiscal 

 
 
 

 
RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ 

 

 

Tipus de subministrament 
 

Nombre de percepcions relacionades en la declaració 

 
Import de les percepcions relacionades 

 

 
 
 

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE 
 

 
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se 

 
 
 

Telèfon 

 
 
 
 

 
 

Data: 

 
Firma del declarant o representant: 

 

 
 
 
 
 

Firmat: 

Càrrec: 

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens 
delegat 
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NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 
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NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

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

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

3.0.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla de 

personal per a l'exercici 2021. 

 

Text: 

 

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 

econòmic 2021, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal 

comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en 

els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat 

per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 

500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 

39/1988. 

 

Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora municipal. 

 

Vist l'Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 

pressupostària del qual es desprèn que la situació és de COMPLIMENT. 

 

Es proposa l’adopció del ACORD: 

 

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a 

l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'execució, el resum del 

qual per capítols és el següent: 

 

QUADRE RESUM 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL 
PREVISIÓ 

INGRESSOS 

1 Impostos Directes 274.500,00 

2 Impostos Indirectes 19.500,00 

3 Taxes i Altres Ingressos 165.126,00 

4 Transferències Corrents 118.965,00 

5 Ingressos Patrimonials 6.000,00 

6 Alienació d'Inversions Reals 0,00 

7 Transferències de Capital 159.690,90 
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8 Actius Financers 0,00 

9 Passius Financers 0,00 

TOTAL INGRESSOS  743.781,90€ 

 
 

QUADRE RESUM 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL 
PREVISIÓ 

DESPESES 

1 Despeses de personal 144.025,00 

2 Despeses en béns corrents i serveis 298.916,90 

3 Despeses financeres 900,00 

4 Transferències corrents 87.940,00 

5 Fons de contingència i altres imprevistos 0,00  

6 Inversions reals 201.500,00 

7 Transferències de capital 0,00 

8 Actius Financers 0,00 

9 Passius Financers 10.500,00 

TOTAL DESPESES   743.781,90 

 

 

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 

treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 

 

PLANTILLA DE PERSONAL - 2021 

 

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 
NOMBRE 

PLACES 

NOMBRE 

VACANTS 
GRUP 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
   

- SUBESCALA AUXILIAR  1 1 C2 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL    

   -  ARQUITECTE   1 1 A 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 
2 2  
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2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
NOMBRE 

PLACES 

NOMBRE 

VACANTS 
GRUP 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
   

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  1 1 C2 

    

PERSONAL D’OFICIS 
   

- PEO DE MANTENIMENT                                                             

- PERSONAL PISCINA                                                                                                  

2                              

1 

                   

         2 

         1 

          

AP 

AP 

 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
4 4  

 

TOTAL GENERAL  6 6  

 

 

 

Tercer. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de 

personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 

Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació 

de reclamacions pels interessats. 

 

Quart. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es 

presenti cap reclamació. 

 

Cinquè. Remetre un cop aprovat definitivament, còpia a l'Administració de l'Estat, 

així com, a l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma. 

 

 

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

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 9 del POUM de Molló 

en relació al PAU 7 i al PAU 9. 

 

Text: 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 13 de juliol de 2020, 

vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions 

efectuades, va acordar: 

 

1. Emetre informe sobre la Modificació núm. 9 del POUM en relació al PAU 7 i el PAU 

9, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Molló, en el sentit que cal suspendre la 
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tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost relatiu la canvi de zonificació de zones verdes 

i esportives, fins que, mitjançant un text refós, verificat pel mateix òrgan que ha 

aprovat provisionalment l’expedient, i diligenciat, s’incorporin les prescripcions 

següents: 

 

1.1 Cal disposar els espais lliures de tal manera que es garanteixi la seva 

continuïtat al llarg del perímetre no únicament a l’oest dels polígons, 

sinó també pel nord del PAU-9, i en conseqüència evitar confrontar 

directament amb el sòl no urbanitzable el vial transversal situat al 

nord. 

 

1.2 Cal garantir l’accés al sistema d’espais lliures també en el PAU-7, 

sense haver d’esperar que primer es desenvolupi el PAU-9. 

 

1.3 Cal preveure l’ordenació dels futurs vials amb un model més adaptat al 

terreny i més orgànic, similar al que s’ha executat al sector de Can 

Gassiot, a la banda oest del nucli de Molló, tant pel que fa al traçat 

com també la seva urbanització i pavimentació. 

 

1.4 Es recomana valorar la conveniència de mantenir la continuïtat del 

carrer de Santa Magdalena i desplaçar cap al sud el traçat dels dos 

vials transversals. 

 

1.5 Es recomana redefinir els límits entre els dos polígons d’actuació, o 

fins i tot englobar els dos polígons en un de sol. 

 

1.6 En relació amb la documentació, en els plànols d’ordenació, cal 

sobreposar l’ordenació proposada als plànols d’ordenació sobre la base 

topogràfica real. 

 

1.7 En relació amb la normativa proposada, la cal evitar transcriure els 

articles del POUM que no es modifiquen i en canvi caldrà completar les 

fitxes dels polígons, d’acord amb el format de les del POUM, incloent-hi 

les disposicions referents als HPO; i alhora identificar-les en els plànols 

del POUM que es modifiquen. 

 

1.8 En relació amb els informes emesos, caldrà incorporar l’obligació del 

compliment de les determinacions de l’informe de Protecció Civil.  

 

1.9 Tal i com disposa la Disposició Addicional Tretzena del Text refós de la 

Llei d’urbanisme en relació amb els professionals que intervenen en la 

redacció del planejament urbanístic caldrà que el tècnic redactor del 

document disposi de la titulació adequada, d'acord amb la legislació 

aplicable. 

 

1.10 Es recomana establir les mesures adequades tant de la urbanització 

dels espais públics com de la implantació de les futures tanques dels 

espais privatius per tal de garantir la correcta inserció d’ espai limítrof 

del sòl urbà envers el medi rural. 
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1.11 Caldrà completar l’expedient administratiu amb certificació única 

acreditativa que les aprovacions inicial, provisional i del text refós 

s’han adoptat amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres 

que prescriu l'article 112.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. I 

si els acords s’han adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta 

del nombre legal de membres de la Corporació que prescriu l’article 

114.3 de l’esmentat Decret Legislatiu, amb l’especificació dels 

membres de la Corporació presents en la votació i el nombre de vots a 

favor i de vots en contra de la proposta. 

 

En data 14 d’octubre de 2020 té entrada a l’Ajuntament (núm. de registre 

d’entrada E2020001630) el Text Refós de la Modificació Puntual Núm.9 del POUM, 

signat en aquest cas per Anna Verdaguer Pons, arquitecta.  

 

Vist que en data 16 d’octubre de 2020 l’arquitecte municipal emet informe 

favorable al text refós de la Modificació del POUM núm. 9 en relació al PAU7 i PAU9. 
 

Vist el document de Text Refós elaborat per l’arquitecta Anna Verdaguer Pons que 

consta a l’expedient, l’informe favorable de l’arquitecte municipal de datat 16 

d’octubre de2020, i de conformitat amb l’establert a l’article 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. Verificar el text refós elaborat per l’arquitecta Anna Verdaguer Pons de 

conformitat a l’acord de la CTU de Girona referent a la proposta de la 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. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot 

interposar cap tipus de recurs. 

 

Tercer. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 9 del POUM de Molló 

en relació al PAU 7 i al PAU 9 a la Comissió Territorial d’Urbanisme per via 

telemàtica a l’efecte de la seva publicació al DOGC. 

 

 

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

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa) i 1 abstenció (Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

5.0.- Aprovació del Pla d'acció per a les diversitats sexuals i de gènere 

2020-2023 elaborat específicament per l’Ajuntament de Molló. 

 

Text: 
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D’acord amb la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia, les administracions públiques han de garantir el seu compliment i 

promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits competencial 

respectiu. 

 

Vist el Pla d’acció per a les diversitats sexuals i de gènere 2020-2023 elaborat per 

el Consorci de Benestar Social del Ripollès específicament per al municipi de Molló. 

  

Vistos els articles 8.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova  

el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que reconeix als ens 

locals  la potestat, entre d’altres, de programació i planificació, l’article 25.1 de la 

Llei 7/1985, de bases de règim local, dóna als municipis, per a la gestió dels seus 

interessos i dins l’àmbit  de  les  seves  competències,  la  facultat  de  promoure  

tota classe d’activitats  i prestar  serveis  públics  que  contribueixen  a  satisfer  les  

necessitats de la comunitat i l’article 7 de la Llei  7/1985  que consagra  el  principi 

d’autonomia local en l’exercici de les seves competències.  

 

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

  

A C O R D S  

 

Primer. Aprovar el Pla d'acció per a les diversitats sexuals i de gènere 2020-2023,  

per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere de Molló, com a  

document marc i de referència per dur a terme  les  polítiques d’igualtat de gènere i 

diversitat sexual, afectiva i de gènere per els  propers 4 anys. 

 

Segon. Ordenar la publicació del Pla al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal. 

 

Tercer. Nomenar com a interlocutora la regidora de Benestar, Ciutadania i Qualitat 

de Vida, Sra. Carme Serra Casamitjana, perquè  subscrigui  tots  els  documents  

que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents.  

 

Quart. Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès, als 

efectes oportuns. 

 

 

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

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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