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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament  
 
Núm.: 8 
Caràcter: ordinari 
Dia: 25 de novembre de 2016 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:00 
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. Carme Serra Casamitjasa  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sra. Mireia Solé i Hernández  
Sr. Jordi Aspar i Bas  

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. 
 
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 de l’acta de la sessió anterior. 
2. Correspondència. 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
5. Ratificació, si escau, d’un decret d’Alcaldia d’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament 

de Molló i la fundació bancària la Caixa per a l’organització de la Tria de mulats 
d’Espinavell 2016. 

6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del tercer trimestre del 2016 al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

7. Donar compte del període mig de pagament del tercer trimestre del 2016. 
8. Mocions d’altres entitats: 

8.1. Moció de suport a la conca del Ter, a la recuperació del cabal ecològic i a la reducció 
del transvasament. 
8.2. Moció per millorar el servei de rodalies RENFE a Catalunya. 
8.3. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes 
investigats per processos relacionats amb la sobirania. 
8.4. Moció de suport als encausats pel 9N. 

9. Assumptes urgents: 
9.1. Ratificar el decret d’Alcaldia d’aprovació d’un conveni amb la promotora de 
can Gassiot II 
9.2. Presa de raó i acceptació de la renúncia d’un regidor 

10. 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: 
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’Acta número 6, de 2 de setembre de 2016, i l’Acta 
número 7, de 7 d’octubre de 2016. 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple: 
 
Data Resum 
14/09/2016 Aprovació del conveni entre l’Associació Catalana de Municipis i el Consell Comarcal 

del Ripollès per a impulsar l’acord marc del subministrament de gasoil, per usos 
d’automoció i calefacció, i adhesió a la contractació agregada del consorci català pel 
desenvolupament local.  

14/09/2016 Diputació de Girona. Subvenció per actuacions urgents en equipaments esportius.  
09/11/2016 Dipsalut. Subvenció per al finançament de les despeses de l’ús de consultoris locals.  
11/11/2016 Generalitat de Catalunya. Subvenció Eurodistricte per al desenvolupament de 

projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 29/08 D’aprovació d’un canvi d’horari d’un treballador municipal durant uns dies 
determinats per atenció d’un familiar. 

2 29/08 De resolució llocs de venda ambulants per a la fira de la trumfa, el 10 de setembre 
de 2016. 

3 2/09 Sobre expedient de disciplina urbanística en relació a Can Vicenç, al veïnat de 
Fabert, 15, de Molló. 

4 2/09 Expedient de disciplina 284/2015. Neteja pati 
5 2/09 Expedient de disciplina 178/2016. Instal·lacions sense llicència. 
6 2/09 D’incoació línies fonamentals del pressupost 2017. 
7 5/09 D’atorgament de llicència d’obres al carrer Solà Morales, 1, de Molló. 
8 5/09 Donant per atès el requeriment d’obres de restitució de paviment a la via pública 

(Carrer Marrades, Molló). 
9 5/09 D’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017. 
10 6/09 De contractació de serveis per redacció del projecte d’urbanització del carrer 

d’amunt, 8-20, d’Espinavell. 
11 7/09 D’atorgament de llicència de primera ocupació al veïnat de Ginestosa, 22, de Molló. 
12 8/09 D’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Molló i la Fundació bancària La Caixa 

per a l’organització de la Tria de Mulats d’Espinavell 2016. 
13 9/09 D’expedició certificat secretaria. 
14 9/09 Expedient de disciplina 331/2016. Obres fora de la llicència 137/2008. 
15 14/09 D’aprovació de la liquidació i pagament relatiu a la contractació d’un auxiliar 

administratiu mitjançant subvenció atorgada pel SOC al Consell Comarcal del 
Ripollès. 

16 14/09 D’esmena a un decret de 14 de setembre de 2016, sobre aprovació de la liquidació i 
pagament relatiu a la contractació d’un auxiliar administratiu mitjançant subvenció 
atorgada pel SOC al Consell Comarcal del Ripollès. 

17 15/09 Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa. 
18 19/09 Atorgament de llicència d’obres al carrer d’Avall, 7, d’Espinavell. 
19 19/09 Atorgament de llicència d’obres majors al Carrer Serrat de les Bigues, al veïnat de 

Can Solà, de Molló. 
20 20/09 D’aprovació d’un canvi d’horari d’un treballador municipal durant un dia determinat 

per atenció d’un familiar. 
21 22/09 D’incoació de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals pel 2017. 
22 23/09 Sobre incoació de l’expedient d’elaboració del pressupost general de l’exercici 2017. 
23 23/09 D’atorgament de llicència d’obres majors per construcció d’habitatge unifamiliar 
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aïllat al Carrer de la Retirada, 1 de Molló. 
24 24/09 De canvi de titular del dret a l’ús del nínxol 73 del cementiri municipal de Molló.  
25 26/09 D’atorgament de llicència d’obres al veïnat del Riberal, 8, de Molló. 
26 26/09 D’atorgament de llicència d’obres majors per a construcció d’un cobert ramader i 

emmagatzematge de farratges al Mas Can Pastoret, del Veïnat de Ginestosa. 
27 26/09 De resolució dels llocs de venda ambulant per la Tria de Mulats d’Espinavell 2016. 
28 30/09 De devolució de la diferència d’un import d’una llicència d’obres a la Ctra. de França, 

12, de Molló. 
29 30/09 Resolució d’alcaldia Exp. 284/2016 Incompliment ordre d’execució. 
30 3/10 De legalització d’unes obres al veïnat de Ginestosa, Mas Can Pastoret de Molló. 
31 5/10 De modificació de la resolució dels llocs de venda ambulant per la Tria de Mulats 

d’Espinavell 2016. 
32 7/10 D’expedició certificat urbanístic. 
33 10/10 D’atorgament de llicència d’obres al Carrer de Freixenet, 1 de Molló. 
34 10/10 D’atorgament de llicència d’obres al Carrer de Solà Morales, 24, de Molló. 
35 10/10 De contractació de serveis per redacció projecte d’urbanització per instal·lació de 

jocs infantils i aparcament a Espinavell. 
36 11/10 D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Fabert, 15, de Molló. 
37 14/10 D’acceptació de les condicions de l’ACA en relació a la concessió d’aigües públiques 

de la font de l’Espatllat, font de la Pega, font de Coll Pregon, font d’en Roca i font 
del Clot negre destinada a abastament de la població.  

38 14/10 D’indemnització als ramaders participants a la Tria de Mulats d’Espinavell 2016. 
39 17/10 De retorn de l’import de la taxa dels llocs de venda ambulant per la Tria de Mulats 

d’Espinavell, el 13/10/2016, per renúncia. 
40 18/10 D’expedició certificat de secretaria. 
41 19/10 Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa.  
42 21/10 D’expedició certificat de secretaria. 
43 21/10 D’atorgament de llicència d’obres al Carrer Mossèn Joan Giramé, 11 de Molló. 
44 21/10 D’adhesió a la compra agregada de gasoil amb l’associació catalana de municipis i 

comarques (ACM) i el Consell Comarcal del Ripollès.  
45 24/10 De legalització d’obres al veïnat de Ginestosa, 16 de Molló.  
46 27/10 Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa. 
47 28/10 De suspensió de la tramitació de llicència d’obres al Carrer d’Amunt, 26, 

d’Espinavell. 
48 31/10 De llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al Carrer d’Amunt, 24, 

d’Espinavell. 
49 4/11 D’atorgament de llicència d’obres majors per a construcció d’edifici destinat a 

garatge, al Carrer del Ter, 1, de Molló. 
50 4/11 D’atorgament de llicència d’obres majors per a construcció d’edifici destinat a 

garatge, al Carrer del Ter, 2, de Molló. 
51 4/11 D’atorgament de llicència d’obres majors per a construcció d’edifici destinat a 

garatge, al Carrer de la Retirada, 1 de Molló. 
52 7/11 De nomenament de nova interventora i ratificació de clavaris de la Corporació. 
53 11/11 De requeriment de documentació per expedient 368/2016 de llicència de 

parcel·lació. 
54 11/11 De contracte d’obra menor per substitució de 19 làmpades de HM per VSAP de 70w 

a la carretera de Favars i subministrament i instal·lació de 2 reductors de flux a 
l’enllumenat públic dels quadres de comandament dels carrer de Sant Sebastià i de 
la Guardiola.  

55 18/11 D’expedició de certificat de Secretaria. 
56 18/11 De suspensió de la primera ocupació de l’edifici de recepció de Molló Parc, a la 

Carretera de França, 12, de Molló. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dóna compte de les relacions de factures de la 23 a la 31 de 2016 aprovades des 
de la darrera sessió plenària. 
 
El Ple en queda assabentat 
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5. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, D’UN DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’UN 
CONVENI  ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA 
PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA TRIA DE MULATS D’ESPINAVELL 2016 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de 8 de setembre que es transcriu, següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament de Molló és organitzador de la Tria de Mulats 
d’Espinavell, que se celebrarà el proper 13 d’octubre de 2016. 
 
Atès que es tracta d'una fira ramadera d'arrel tradicional, reconeguda per la 
Generalitat de Catalunya, que se celebra des de temps immemorials al nucli 
d'Espinavell. La fira aplega bestiar equí (procedent dels municipis de Molló, Llanars i 
Camprodon) i és una mostra del nostre patrimoni històric i cultural, a banda de ser 
un atractiu turístic de primer ordre a la nostra comarca i a Catalunya en general per 
la seva especificitat. 
 
Atès que la fira, amb forta repercussió econòmica sobretot en el sector turístic a la 
Vall de Camprodon, i en general a la comarca, està organitzada per l'Ajuntament de 
Molló, amb el suport de la Cooperativa Ramadera de Molló.  
 
Atès que aquest esdeveniment no seria possible sense el patrocini de diverses 
entitats com ara la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Ripollès, i sobretot a 
través de la Fundació Bancària La Caixa, que ajuden al manteniment de les nostres 
tradicions més rurals i que són un autèntic patrimoni per a tots nosaltres que no 
podem perdre.  
 
Atès que la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la 
realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del 
país, atenent les diferents necessitats de la societat.  
 
Atès que la missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les 
persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, 
ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb 
tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en 
quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.     
 
Atès que la Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, 
culturals, científics i mediambientals amb una vocació transformadora. 
 
Atès que  l’Ajuntament de Molló té com a competències fomentar i promoure 
activitats culturals i comercials per donar a conèixer els diferents veïnats del municipi 
i potenciar la dinamització del territori, així com té previst desenvolupar la Tria de 
Mulats d’Espinavell. 
 
D'acord amb la legislació vigent, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Molló i la Fundació 
Bancària La Caixa, segons consta a l’expedient 13/2016, per a l’organització de la 
Tria de Mulats d’Espinavell 2016.  
 
Segon.- Comunicar aquest decret a la Fundació bancària La Caixa, a través de 
l’oficina de Camprodon (0118). 
 
Tercer.- Comunicar aquest decret als Serveis Econòmics i d’Intervenció.  
 
Quart.- Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri.” 
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Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
1. Ratificar aquest Decret en tots els seus termes. 
 
2. Mostrar l’agraïment de la Corporació amb la Fundació Bancària La Caixa, ja que sense el 
seu suport seria complicat poder tirar endavant la Tria de Mulats d’Espinavell. 
 
3. Comunicar aquest acord a la Fundació Bancària La Caixa, oficina de Camprodon. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL TERCER 
TRIMESTRE DEL 2016 AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  
 
Es fa saber que en data 20-10-2016 es va trametre al MINHAP la informació sobre execució 
del Pressupost de 2016,  del 3r. Trimestre:  
 
A) Recaptació i Calendari de Tresoreria 
B) Deute viu actual 
C) Perfil de venciment del deute a 10 anys 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
7. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DEL 
2016. 
 
Es fa saber que  en data 20-10-2016 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 3r. 
trimestre de 2016 següent: 
 
Rati operacions pagades: - 9,10 
Import pagaments realitzats: 93.614,67 € 
Rati operacions pendent:  0,90 
Import pagaments pendents: 6.287,18 € 
PMP: - 8,47 
PMP Global: - 8,47 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
8. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS. 
 
8.1. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL CABAL 
ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT. 
 
Vista la moció del Consorci del Ter que es transcriu següent: 
 
“Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-2021, 
de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la Directiva 
Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del Delta de l’Ebre, espai d'alt valor 
estratègic en les migracions d'aus entre Europa i África, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de 
la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol, que té el rebuig de gran 
part de la societat catalana demostrat en la gran manifestació feta a Amposta el passat 7 de 
febrer. 
 



  

Ajuntament de Molló 

  

 

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

www.mollo.cat 

Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la seva 
preservació i reivindicació, volem posar de manifest la necessitat com a país de protegir i 
defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu cabal, el seu estat 
ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa del 
cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de 
Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels 
embassaments i del constant transvasament d’aigua cap a altres conques internes catalanes, 
es troba sovint en unes condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per les 
comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori 
català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com s’ha 
fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per contribuir al desenvolupament 
econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem en un punt, en part a causa de períodes 
de sequera cada cop més freqüents, i en part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a 
altres conques catalanes, en què des de les comarques gironines exigim un replantejament 
d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de suposar un avenç cap al 
desenvolupament sostenible del país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de Gestió 
del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. En aquest Pla 
de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals de manteniment que 
són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) 
aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006, per d’aquesta manera poder augmentar 
la capacitat de transvasament i fer front a les obligacions de la privatització de l’empresa 
Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166 hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana 
de Barcelona.  
 
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa 
transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus problemes 
al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les al·legacions 
presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida. 
 
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir nivells de 
transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les entitats i 
organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del Conseller de Medi 
Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir paulatinament el cabal del riu 
Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim. 
 
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es defineix el 
sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques separadament, de 
manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades per a cada conca, la conca 
del Ter i la conca del Llobregat, especialment quan es parla de recursos i d’abastament. Si no 
es defineixen com dues entitats separades, es dóna a entendre que hi ha una única conca: el 
“sistema Ter-Llobregat”. 
 
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder aconseguir 
evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei franquista, vigent 
encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, que no pas el que es preveu en el Pla 
de Gestió que es proposa des de l’ACA”. 
 
Per tot això, 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
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1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu Ter en el 
transvasament de la seva aigua. 
 
2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del Ter, la 
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua és Vida de Girona al Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua 
que les reculli totes en la redacció definitiva d’aquest Pla. 
 
3. Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del 
Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que treballen per a la gestió 
sostenible i la protecció de los recursos hídrics del nostre país i oferir suport als actes que 
s'organitzin per difondre la seva tasca. 
 
4. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses d’aigua 
(superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu deteriorament i els permeti 
recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, per a preservar-ne el llegat per a les 
generacions futures. 
 
5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 signada pel 
govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la gestió de totes 
les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a Catalunya i a Europa. L’aigua és un 
bé públic i com a tal, la seva planificació i gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot 
estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig. 
 
7. Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament existents a 
la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés constant, directe, 
continu i entenedor a les dades i informació sobre els cabals existents a cada moment; així 
mateix, augmentar el nombre d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus 
principals afluents. 
 
8. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de treball a nivell 
català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui la finalitat de buscar 
solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt del país. 
 
9. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana 
de l’Aigua i al Consorci del Ter. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.2. MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A CATALUNYA 
 
Vista la moció que de l’ACM es transcriu següent: 
 
“El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el 
traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser 
ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de 
novembre. 
 
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis 
ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de 
Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la 
coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.  
 
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de 
rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i ADIF, de 8 de 
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febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies 
regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades 
a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració entre ADIF i la Generalitat 
per programar solcs-horaris, freqüències i organització de línies. 
 
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es van 
traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l’Administració 
General de l'Estat mitjançant ADIF.  
 
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els 
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument 
a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen. 
 
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació de 
fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el 
dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit dins del marc 
de relacions Renfe – MIFO – ADIF. 
 
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb ADIF protocols ni 
acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la infraestructura 
i les estacions. 
 
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba 
en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la 
manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla d’Infraestructures de 
Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions per a la modernització de 
la infraestructura existent, noves infraestructures i millores i noves estacions per un total de 
4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora 
de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als 
usuaris que d’altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat 
al conjunt de la xarxa. 
 
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el 
Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de Interés 
General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de 
Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el 
període 2014 – 2015.A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes 
inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei, 
37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent 
d’impuls. 
 
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, ADIF va traslladar a la Generalitat els 
nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els horaris 
a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies 
característiques (no millorades per la manca d’inversió), per limitacions temporals de 
velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous requeriments de seguretat. 
 
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als 
serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que 
repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de les 
deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les 
infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat. 
 
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de 
totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o 
actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps 
de trajecte als usuaris. 
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La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de 
Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a 
conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta 
manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en 
forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i 
fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de 
velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i 
regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores corresponents. 
 
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament 
dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la corresponent explicació 
de les mesures en execució o que es desenvoluparan les actuacions adients per redreçar 
aquesta situació i permetre una millora de serveis i del temps de viatge dels usuaris. (...)” 
 
Per tot això,  
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de 
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del 
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i 
de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió de la 
situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris dels 
serveis de Rodalies de Catalunya. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per 
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de 
Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya. 
 
Tercer.-Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents 
acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com 
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i 
seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. 
 
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs 
de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i 
específicament a: 
 
• Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de 

traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis. 
• Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora 

Renfe  
• Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de 

les estacions ferroviàries. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa 
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de 
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya. 
 
Sisè.- Comunicar aquesta acord al Govern de l’Estat, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’ACM, per a la seva deguda 
constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
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8.3. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS 
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 
SOBIRANIA 
 
Vista la moció de l’AMI que es transcriu següent: 
 
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de 
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï 
amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el 
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del 
Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit 
de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de 
portar cap a un nou model d’estat. 
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i 
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers 
sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i 
compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els 
electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de 
l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, 
la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura dels 
catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.  
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on 
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una 
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a 
partir de criteris subjectius. (...)”  
 
Per tot això,  
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Molló a la resolució del Parlament de 
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a 
molt tard, el setembre de 2017. 
 
Segon.- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi 
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que 
les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació 
de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal 
socialment i política.  
 
Tercer.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de 
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, 
lliure i democràtica.  
 
Quart.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment 
una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
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Cinquè.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.4. MOCIÓ DE SUPORT ALS ENCAUSATS PEL 9N.  
 
Vista la moció de la Diputació de Girona que es transcriu següent: 
 
“Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la 
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, per 
prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta sobiranista del 9N 
que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata. 
 
I en un moment que la Diputació ha fet una aposta decidida per fomentar la participació 
ciutadana en tots els municipis de la demarcació i que cada dia son mes els consistoris que 
sotmeten a consideració directa dels seus veïns temes de gran interès pel seu futur, d'acord 
amb la legislació catalana.  
 
Per tot això la corporació per unanimitat ACORDA:  
 
Primer. Mostrar el suport de la Diputació a l'expresident Artur Mas, a les exconselleres Irene 
Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres persones que puguin resultar 
encausades, i el rebuig democràtic a la sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altra caire per 
part de la Fiscalia de l'Estat per posar les urnes el 9N.  
 
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a l’alcaldessa 
de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan Coma, pels 
processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que resultin encausades per 
idèntic motiu.  
 
Segon. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin amb el seu vot, 
es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.  
 
Tercer. Sol·licitar dels ajuntaments de la demarcació un posicionament a favor de la 
participació ciutadana i de rebuig al processament dels nostres conciutadans Mas, Rigau, 
Ortega i Homs per la seva participació en la consulta popular i democràtica del 9N.  
 
Quart. Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells ajuntaments que han 
rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat per l’obertura de 
les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.”  
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
“...” 
 
Per tot això 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
1. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Molló a l'expresident Artur Mas, a les exconselleres 
Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres persones que puguin 
resultar encausades, i el rebuig democràtic a la sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altra 
caire per part de la Fiscalia de l'Estat per posar les urnes el 9N.  
 
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a l’alcaldessa 
de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan Coma, pels 
processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que resultin encausades per 
idèntic motiu.  
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2. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin amb el seu vot, es un 
fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.  
 
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per tal que el faci extensiu als 
encausats. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
9. ASSUMPTES URGENTS: 
 
9.1. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB LA 
PROMOTORA DE CAN GASSIOT II 
 
Vist el Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni per l’asfaltat d’un tram de vial 
principal d’accés al veïnat de can Gassiot; 
 
Es proposa al Ple l'adopció de l’acord següent: 
 
1. Ratificar el Decret d’Alcaldia en tots els seus termes 
 
2. Notificar-ho a la promotora de can Gassiot II per a la seva deguda constància 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.2. PRESA DE RAÓ I ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UN REGIDOR 
 
Vist l’escrit de renúncia al càrrec de regidor presentat pel Sr. Jordi Aspar Bas; 
 
Vista de regulació de la Llei Electoral sobre pressa de possessió i renúncies dels 
regidors dels ajuntaments; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Prendre raó de l’escrit de renúncia presentat pel regidor Sr. Jordi Aspar Bas 
 
2. Acceptar la renúncia al càrrec presentada i agrair al Sr. Jordi Aspar Bas els serveis 
prestats com a regidor als llarg d’aquests anys. 
 
3. Sol·licitar a la junta Electoral Central la expedició de la credencial del regidor 
substitut, Sr. Sebastià Folcrà Nou, per tal que pugui prendre possessió al proper Ple. 
 
 
El secretari llegeix l’escrit de renúncia. 
 
Els assistents aplaudeixen al Sr. Aspar i l’alcalde li dirigeix unes paraules de comiat 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
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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 Muñoz  
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