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

www.mollo.cat 

 

          
Ajuntament de Molló 

 
      

 
 

1 
 

Aquesta acta fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Molló  
en sessió de 4 de març de 2016. 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 1 
Caràcter: ordinari 
Dia: 22 de gener de 2016 
Inici: 21:00 
Acabament: 21:30 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Pere Suñer i Vilanova 

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sra. Mireia Solé i Hernández  
Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Carme Serra Casamitjasa 

Excusa: CAP 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques 
necessàries de Secretaria, a l’Ajuntament de Molló. 
 
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix 
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte 
de tractar els punts inclosos al següent: 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació del canvi de data de celebració de la sessió ordinària prevista pel dia 8 de 

gener de 2016. 
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
3. Correspondència. 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
5. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
6. Donar compte de la conformitat d’un Pla Econòmic Financer (PEF) tramès a la 

Generalitat de Catalunya. 
7. Donar compte de la notificació per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la Interlocutòria dictada per la 
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que declara finalitzat el recurs contenciós administratiu 
núm. 409/10 interposat pel senyor Miquel Vila Picola contra els acords de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 4 de març i de 15 de juliol de 2009 
d’aprovació definitiva del POUM de Molló. 

8. Aprovació de la compatibilitat de l’alcalde amb el càrrec de conseller comarcal i 
professor d’universitat. 

9. Donar compte de la creació de la Comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la 
Informació Pública. 
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10. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats: 
10.1. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada 

del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de 
Catalunya 

10.2. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya 
11. Assumptes urgents. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació del canvi de data de celebració de la sessió ordinària prevista pel dia 8 
de gener de 2016 

 
Amb motiu de les festes de Nadal i vacances del personal no ha sigut possible 
preparar la celebració del Ple el dia 8 de gener de 2016. 
 
Es proposa el canvi de dia de la sessió ordinària al dia 22 de gener de 2016 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
Per unanimitat s’aproven les actes següents: 
 
- Acta número 12, de 6 de novembre de 2015. 
- Acta número 13, de 21 de novembre de 2015. (extraordinària) 
 
3. Correspondència 
 
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim ple: 
 
Data Resum 
16/11/15 Servei Català de Trànsit. Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020. 
17/11/15 Comissió de Garantia del dret d’accés a la informació pública. Posada en 

funcionament com a òrgan de garantia i tutela del dret d’accés a la informació 
pública que rep de la generalitat de Catalunya els mitjans materials i humans. 

17/11/15 Agència de l’Habitatge de Catalunya. Dades que contenen informació sobre la 
titularitat dels habitatges buits o ocupats sense títol habilitant. 

19/11/15 Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon. Queixa 
en relació a la revisió cadastral a la Vall. 

18/12/15 Endesa Distribució. Pla de substitució de tots els comptadors per uns nous de 
tecnologia avançada que disposa de capacitat de telegestió. 

19-12 Síndic de Greuges avaluarà Llei Transparència al municipi. 
22-12 Diputació de Girona: Novetats Fons Cooperació 2016 
24-12 CCR: convocatòria ajuts per ajuntament Fons de Cooperació Supramunicipal. 

 
 
El Ple en queda assabentat. 
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4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 

Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 17/09/2015 Aprovació expedient de generació de crèdits. (PEIS-DDGI) 
2 28/09/2015 Liquidacions de taxa per les utilitzacions privativa o aprofitaments especials 

constituïts en sòl, subsòl i volada. 
3 28/10/2015 Decret de baixa de subministrament d’aigua al C/ Guardiola, 20 
4 29/10/2015 Incoació d’expedient de modificació de les ordenances fiscals 2016. 
5 31/10/2015 Ús Centre Social Migjorn per festa particular i liquidar taxa. 
6 03/11/2015 Llicència d’obres al C/ Mn. Joan Giramé, 2 per pavimentació exterior. 
7 03/11/2015 Requeriment de documentació, per tramitació de divisió horitzontal, a Veïnat 

de Ginestosa, 19. 
8 04/11/2015 Alta d’una activitat de ramaderia no sotmesa al règim d’intervenció integral de 

l’administració ambiental 
9 09/11/2015 Aprovació del pagament de les quotes associat de la Creu Roja de la Vall de 

Camprodon – 1r semestre 2015. 
10 09/11/2015 Aprovació del pagament de les quotes associat de la Creu Roja de la Vall de 

Camprodon – 2n semestre 2015. 
11 13/11/2015 Aprovació del projecte de Reforma i ampliació de enllumenat públic de la zona 

de l’Església, Molló. 
12 13/11/2015 Aprovació d’expedient de contractació de les obres de reforma i ampliació de 

l’enllumenat de l’Església de Molló. 
13 16/11/2015 Llicència d’obres a la Pl. Major, 14 per pintar façana. 
14 16/11/2015 De baixa de rebut d’escombraries del C/ Guardiola, 20 
15 17/11/2015 Llicència d’obres al C/ Setcases, 11, obertura de finestra a teulada. 
16 17/11/2015 Llicència d’obres al Passeig del Vallespir, 8, per pavimentació exterior. 
17 18/11/2015 D’aprovació del conveni entre el CCR i l’Ajuntament de Molló sobre adhesió a 

la subvenció del CCR per contractar una persona aturada en el marc del 
programa treball i formació. 

18 25/11/2015 D’expedició de certificat de secretaria i liquidació de la taxa corresponent. 
20 26/11/2015 Llicència d’obres a la Ctra. de França, 9, per pintar façana. 
21 26/11/2015 D’autorització d’ús de la sala polivalent per festa particular i liquidar taxa. 
22 26/11/2015 Decret per sol·licitud d’alta als serveis Perfil del contractant i e-Licita de l’AOC 
23 07/12/2015 Decret d’expedició de certificat de secretaria i liquidació de la taxa. 
24 07/12/2015 Decret d’expedició de certificat de secretaria i liquidació de la taxa. 
25 07/12/2015 D’aprovació de l’aportació econòmica a l’AECT del País d’Art i d’Història 

Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, anualitat 2015 
26 07/12/2015 Decret d’indemnització als regidors per a les assistències als Plens ordinaris de 

juny a desembre de 20115 
27 09/12/2015 D’atorgament de llicència d’obres al carrer enllà, 3 d’Espinavell per enderrocar 

envans. 
28 10/12/2015 Decret de bonificació del IVTM de vehicle Land Rover per més de 25 anys 

d’antiguitat 
29 10/12/2015 D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Favars, 16, per reforma bany. 
30 10/12/2015 Decret de bonificació del IVTM d’una motocicleta BMW per més de 25 anys 

d’antiguitat. 
31 10/12/2015 D’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost núm. 11/2015 – 

Generació de crèdit (DDGI- Tria de Mulats 2015) 
32 11/12/2015 D’incoació de la contractació d’una treballadora a jornada completa. 
33 11/12/2015 De baixa de subministrament d’aigua al C/ Guardiola, 20 semisoterrani 

segona. 
34 17/12/2015 De contractació d’una treballadora a jornada completa. 
35 17/12/2015 De pagament al CCR d’un import diferència subvenció SOC per la contractació 

d’un peó forestal 2014. 
36 18/12/2015 D’arxiu d’expedient de llicència d’obres a C/ Guardiola, 43, per renúncia de 

l’interessat, i liquidació taxa tramitació expedient. 
37 18/12/2015 De contracte menor per la reforma i ampliació de l’enllumenat públic de la 

zona de l’Església de Santa Cecília. 
38 28/12/2015 De baixa de subministrament d’aigua a Passeig Vallespir, s/n. 
39 30/12/2015 Denegació de subvenció a Fundació Esclerosi Múltiple, 2015 per manca de 

justificació dins de termini. 
40 31/12/2015 D’aprovació de l’anul·lació i/o cancel·lació de dret reconeguts d’exercicis 

tancats. 
41 04/01/2016 De baixa de rebut d’aigua del Carrer Freixenet, 5 i nova liquidació per fuita. 
42 04/01/2016 Devolució import rebut nínxol per duplicitat. 
43 08/01/2016 Ús Centre Social Migjorn per festa particular i liquidar taxa. 
44 12/01/2016 De baixa de rebut d’aigua del Carrer Setcases, 1 i nova liquidació per fuita. 
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45 15/01/2016 Decret d’expedició de certificat de secretaria i liquidació de la taxa. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5. Donar compte de la relació de factures aprovades 
 
Es dóna compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió 
plenària: 

- Relacions de la 23 a la 35 de 2015 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. Donar compte de la conformitat d’un pla econòmic financer (PEF) tramès 

a la Generalitat de Catalunya 
 
Es dóna compte que la Generalitat ens ha comunicat en data 18/12/2015 la 
conformitat del PEF aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 3 de juliol de 2015.  
 
Aquesta conformitat era necessària per tal de tramitar el PEF al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
7. Donar compte de la notificació per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la Interlocutòria dictada 
per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que declara finalitzat el recurs 
contenciós administratiu núm. 409/10 interposat pel senyor Miquel Vila 
Picola contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
de 4 de març i de 15 de juliol de 2009 d’aprovació definitiva del POUM de 
Molló. 

 
Es dóna compte que la Generalitat de Catalunya (TES) ha notificat a aquest 
Ajuntament de Molló l’arxiu del recurs contenciós contra el POUM aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona l’any 2009 per falta 
de compareixença dels hereus del Sr. Miquel Vila i Picola a les actuacions davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
8. Aprovació de la compatibilitat de l’alcalde amb el càrrec de conseller 

comarcal i professor d’universitat. 
 
Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Ripollès de 17-11-2015 pel qual es 
declara la compatibilitat de la dedicació del 40% de jornada de l’alcalde de Molló amb 
el 50% de dedicació al càrrec de conseller comarcal i el 32% de dedicació com a 
professor universitari; 
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Vist que el Consell Comarcal supedita l’anterior declaració a l’informe previ favorable 
de l’Ajuntament de Molló i de la Universitat; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Informar favorablement la declaració de compatibilitats realitzada pel Ple del 
Consell Comarcal del Ripollès. 
 
2. Aprovar la compatibilitat de l’exercici parcial a l’Alcaldia del 40%, a la conselleria 
comarcal del 50% i amb les tasques de professor de la Universitat de Barcelona del 
32%. 
 
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a la Universitat de 
Barcelona i a l’interessat per a la seva deguda constància. 
 
4. Comunicar aquest acord a Intervenció i al Servei de Recursos Humans del Consell 
Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
9. Donar compte de la creació de la Comissió de Garantia del Dret de l’Accés 

a la Informació Pública. 
 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan creat per 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, per oferir a la ciutadania garanties en l’exercici del seu dret d’accés a la informació 
pública. 
 
Es tracta d’una instància independent i d’accés gratuït, a la que la ciutadania pot acollir-se 
quan li sigui denegada totalment o parcialment informació pública per motius, que al seu 
entendre no responen als límits legals. 
 
La Comissió estén el seu àmbit d’actuació a totes les administracions catalanes (la 
Generalitat i les administracions locals de tots els nivells) així com, al seu sector públic i, 
d’acord amb la modificació del Reglament del Parlament de Catalunya adoptada pel Ple el 9 
de juliol, també serà l’òrgan de reclamació davant del Parlament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
10. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats: 
 
10.1. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la 
retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides 
de Catalunya 
 
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les 
desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió 
Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones 
agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en 
particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes 
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zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de 
muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb la 
seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament 
d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i 
l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode 
agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres 
abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de 
les quals depèn en bona mesura de l’economia agrària. 
 
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 
municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, 
l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera 
d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels 
municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la 
Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix 
Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el 
Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus 
municipis. En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones 
de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície 
de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions 
agràries. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de 
Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora 
de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat 
a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes 
mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora 
significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de Pagesos de 
Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya, 
sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports 
actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones 
desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos 
reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes 
zones”. 
 
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va 
acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de 
Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els 
ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els 
ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la 
programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del 
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les 
prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària. 
 
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels 
acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la 
pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el 
mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització 
compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de 
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Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les 
properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Molló aprova: 
 
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, 
període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones 
desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció 
de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys. 
 
2. Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la presidenta del Parlament de 
que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a: 
 
Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís 
Presidenta del Parlament de Catalunya 
Parc de la Ciutadella, s/n  
08003 - BARCELONA 
 
Honorable Sra. Meritxell Serret Aleu 
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614 
08007 - BARCELONA 
 
Sr. Joan Caball Subirana 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
C. Ulldecona, 21-31 2a. planta 
08038 - BARCELONA 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.2. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent: 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de 
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
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Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones 
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri 
aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament 
de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de 
risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el 
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats 
familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
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i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap 
persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició 
d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb 
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es 
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de 
millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 
2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei 
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la 
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 
respecte de les competències establertes en favor de les administracions 
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 
comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte 
dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la 
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, 
del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la 
limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
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de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre 
la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin 
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc 
social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 
del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 
 
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el 
Tribunal Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, 
estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 
 
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració 
política de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la 
incidència jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part 
important de la població de Catalunya. 
 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament 
de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu els grups municipals de Molló, proposen al ple de l’Ajuntament de 
Molló l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Molló a la resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta del Parlament perquè ho traslladi als 
grups del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a 
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l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
11. Assumptes urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i 
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu 
vistiplau 
 
 
L’alcalde, El secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Coma Guitart Josep Ruiz i Muñoz  
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