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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament 
 
Núm: 7 
Caràcter: extraordinari 
Dia: 20 d’octubre de 2017 
Inici: 20:00 

Acabament: 21:00 

Lloc: Sala de Plens 
Assistents: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Pere Suñer Vilanova 

Sra. Elena Llongarriu Guillamet 
Sra. Carme Serra Casamitjasa 
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sr. Sebastià Folcrà Nou 

 
Excusa: Sra. Mireia Solé Hernández. 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries de 
Secretaria. 
 
També assisteix la interventora comissionada pel XALOC, Sra. Cristina Coma Clotet.  

 

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’ar ticle 
98c) 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: 
 

1. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2018. 
2. Aprovació del Pressupost, Bases d’Execució i plantilla de personal per l’exercici 2018 . 

3. Ratificar el Decret d’Alcaldia, de 14 d’octubre de 2017, declarant 3 de dies dol al 
municipi per la mort de 4 joves en un accident de tràns it a la pista forestal d’Espinavell. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
L’alcalde president declara oberta la sessió, justifica la necessitat de fer el Ple per poder 
complir els terminis de les ordenances  i es tracten successivament els punts de l’ordre del 
dia: 

 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PEL 2018. 
 
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 161 del mateix text 
legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació 
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 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 1062 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local; 
 
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de 

l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la 
imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;  
 

Atès que, de conformitat amb l’article 242 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 i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2018 i següents, la modificació de les 

ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I. 
 
2. 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. 

 
3. 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 2017 i següents, 
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 així com el text  íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província. 
 
ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2018 

 
A) Ordenança fiscal número 2: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 

OBRES. 
Es modifiquen els següents articles, que queden redactats de la següent manera: 
 

Article 5. Tipus de gravamen. 
El tipus de gravamen serà el 3,00% 

 
Article 6. Quota. 
La quota de l'impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable  
 
Article 7. Bonificacions potestatives. 
Seran d’aplicació les següents bonificacions potestatives sobre la quota: 

 

Construccions, instal·lacions i obres que es duguin a terme, 
exclusivament, per millorar les condicions d’accés i habitabilitat de 
persones discapacitades 

50% 

 

Article 8. Acreditament.  
L’impost s’acreditarà en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència o no hagi efectuat la comunicació obligatòries, 
i  es constituirà dipòsit previ de la quota resultant. 
 
Article 9. Liquidació. 
 Quan es concedeixi la llicència o l’assabentat de la comunicació preceptives, es practicarà 
una autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional. 

 
1. OBRA MAJOR: La base imposable d’aquesta autoliquidació provisional es determinarà en 
funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que hagués estat visat pel Col·legi 
Oficial corresponent i sigui superior al resultant de l’aplicació dels mòduls aprovats per 

l’Ajuntament. 
 
Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una autoliquidació amb caràcter de 
liquidació provisional. 
 
2. OBRA MENOR: La base imposable d’aquesta liquidació provisional vindrà determinada 

per un memòria valorada on consti la descripció de l’obra, amidaments, plànols, materials i 
costos o pel pressupost de les obres degudament detallat. 
 

3. En el cas que, per les obres majors no es disposi de pressupost visat pel Col·legi Oficial 
corresponent, i que, per les obres menors no es disposi de la memòria valorada o projecte, 
la base imposable serà determinada pels mòduls següents: 
 

Tipologia Mòdul 

1- Habitatges  

11- Habitatges plurifamiliars  811,20 €/m2 

12- Unifamiliars entre mitgeres 1027,52 €/m2 

13- Habitatges unifamiliars aparellats 1135,68 €/m2 

14- Habitatges unifamiliars aïllats 1297,92 €/m2 
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 2- Habitatges de protecció oficial  

21- Habitatges plurifamiliars   648,96 €/m2 

22- Habitatges unifamiliars entre mitgeres   648,96 €/m2 

23- Habitatges unifamiliars aparellats  703,04 €/m2 

24- Habitatges unifamiliars aïllats  757,120 €/m2 

  

3- Magatzems  389,38 €/m2 

4- Aparcaments i garatges   324,48 €/m2 

5- Locals comercials i industrials  389,38 €/m2 

  

6- Obra civil: 
- Murs, voreres, rases, i altres similars  
- Tanques, canals i altres similars 

 
81,12 €/m2  
81,12 €/ ml 

7- Pintar o reforma de façana   10,16 €/m2 

8- Neteja de runes, vegetació d’una finca o moviment terres   5,00 €/m2 

9- Piscines   738,72 €/m2 

10- Arranjament o substitució de cobertes   83,00 €/m2 

  

Sobre les quantitats anteriors dels epígrafs 1, 2, 3, 4 i 5 s’aplicaran 
els coeficients de rectificació següents: 

Coeficient 

Tipologia:   

1- Rehabilitació integral 0,90 

2- Reformes que afectin elements estructurals 0,75 

3- Reformes no estructurals  0,60 

4- Reformes poc entitat   0,40 

5- Enderroc   0,10 

En el cas dels epígrafs 6, 7, 8, 9, 10 no s’aplicarà cap coeficient de rectificació.  

 

Article 10. Garantia per danys. 

Quan l'execució de l'obra pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, o en 
qualsevol servei municipal d'infraestructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà, és 
requisit fer el dipòsit d'una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s'hi 
puguin ocasionar durant el temps que duri l'obra.  
 
La quantitat que s'ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte: 
la superfície de la via pública que s'utilitza, l'entitat dels serveis tècnics municipals que 

puguin ser afectats i els preus de mercat vigents en el moment de sol·licitar la llicència per 
a la reposició del paviment i de les instal·lacions. 
 
La fiança s’ha de presentar prèviament a l’obtenció de l’autorització municipal.  
 
Un cop acabada l'obra i prèvia sol·licitud de l’interessat, s'hauran de tornar els diners de la 
fiança, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, o, si escau, s'haurà d'exigir 

la diferència que es pugui produir en contra dels executors de les obres, per causa dels 
desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat en la via pública o en els serveis municipals.  

 
Article 11. Comprovació. 
A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del 
seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, 

podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l’apartat anterior i 
practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà 
si és el cas, la quantitat que correspongui. 
 
Article 12. Gestió. 
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 D’acord amb el que disposa l’article 1035 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest impost tindrà un sistema de gestió 
conjunta i coordinada amb la taxa corresponent a l’atorgament de la llicència.  

 
D’acord amb el decret 161/2001 de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció, quan es sol·liciti la corresponent llicència d’obres s’haurà de dipositar la 
corresponent fiança segons ordenança. 
 

Article 13. Inspecció i recaptació. 
La inspecció i la recaptació de l' impost es realitzaran d' acord amb el que preveu la Llei 

General Tributària, les altres lleis de l' Estat reguladores de la mateixa i les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 14. Infraccions i sancions 
En tot allò relatiu a la qualificació a les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 

La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 10è 
d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració 
tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions 
tributàries. 
 
Article 15. Delegació. 

Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades, les normes previstes en aquesta 
ordenança seran aplicables a les actuacions que faci  aquella Administració. 
 

Disposició final. 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2018 El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 

derogació expressa. 
 
 

B) Ordenança fiscal número 14: Ordenança general reguladora dels preus públics. 
S’incorpora a l’annex un nou epígraf: 
 
Il·luminació pista poliesportiva  

Fitxa il·luminació automàtica (15 minuts): 0,85€ 

 
 

C) Ordenança fiscal número 19: ordenança reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis a la piscina municipal. 

Es modifiquen els epígrafs següents: 

 
Pack de 10 entrades (inclou 10 entrades individuals) 
Pack infantil (de 7 a 11 anys): 15 € 
Pack jove, adult i jubilat (de 12 anys i més):  25 € 
 
Entrada individual especial a partir de les 15 hores 
Entrada (a partir de 7 anys –inclòs-): 2,00 € 

 
L’alcalde explica la proposta. 
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 La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret 
formen la corporació. 
 

 
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE 
PERSONAL PER A L'EXERCICI 2018.  
 
Vist  e l  projecte de Pressupost  General  d ’aquesta ent i tat  per  a 2018,  e levat a  

aquesta corporació en la forma prevista per l ’art ic le 168 del  RDL 2/2004, de 5 
de març, pel  qual  s ’aprovà e l  text  re fós de la l le i  reguladora de les hisendes 

locals,  junt  amb la  P lant i l la que comprèn tots e ls l locs de trebal l  reservats a  
funcionar is,  personal  laboral  i  eventual;  
 
El  resum del  pressupost, a nive l l  de capí to ls,  és  e l  següent:  
 
Ingressos:  

Capí to l  Import  (€)  

1-Impostos d i rectes  241.800,00 

2-Impostos indi rectes  15.000,00 

3-Taxes, preus públ ics i  a l t res  ingressos  139.600,00 

4-Transferències corrents  127.500,00 

5-Ingressos patr imonials 6.000,00 

6- Al ienació invers ions  0,00 

7-Transferències de capi ta l  34.000,00 

8-Act ius  f inancers  0,00 

9-Passius  f inancers  0,00 

TOTAL 563.900,00 

 

Despeses: 

Capí to l  Import(€)  

1-Despeses de personal  118.809,07 

2-Despeses corrents en béns i  serveis  295.200,00 

3-Despeses f inanceres  650,00 

4-Transferències corrents  66.640,00 

6-Invers ions reals  57.200,93 

7-Transferències de capi ta l  3.200,00 

8-Act ius  f inancers  0,00 

9-Passius  f inancers  22.200,00 

TOTAL 563.900,00 

 
Resul tant, per  tant,  sense dèf ic i t  
 

Així  mateix,  i  v istes les Bases d ’Execució del  Pressupost, es proposa al  p lenar i  
l ’adopció dels acords següents:  

 
1. Aprovar e l  Pressupost  General  d ’aquesta ent i tat  per a 2018, juntament amb 
les seves Bases d ’Execució.  
 
2. Aprovar  la  Plant i l la que comprèn  tots e ls l locs  de trebal l  reservats  a  
funcionar is,  personal  laboral  i  eventual  i  que regirà  durant l ’exerc ic i  de 2018.  
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 Plant i l la de personal  -  2018 
 Places  Vacants  Grup 
A) Funcionar is     
Administració general:  

-  Auxi l iar administrat iva  

1 1 C2 

Administració especia l :  
-  Arqui tecte  

1 1 A1 

Tota l  p lant i l la  personal  
func ionar i  

2 2  

B) Laborals     
-  Auxi l iar administrat iva  
- Peó manteniment  
- Personal  de  neteja  
- Personal  p isc ina  

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

C2 
AP 
AP 
AP 

Tota l  p lant i l l a  personal  labora l  5 5  
Total  general  7 7  

    
3. Exposar  a l  públ ic pel  termini  de quinze d ies, amb anunci  previ  en e l  But l let í  
Of ic ia l  de la Província i  pe ls mit jans habi tuals e l  Pressupost  i  la Plant i l la 
aprovada i  considerar- los aprovats  def ini t ivament sense necessi tat  d ’adoptar  
nou acord,  s i  durant  l 'esmentat  termini  no  s ’haguessin presentat  rec lamacions.  

 
L’alcalde explica la proposta. 
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret 
formen la corporació. 
 

 
3. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA, DE 14 D’OCTUBRE DE 2017, DECLARANT 3 
DIES DE DOL AL MUNICIPI PER LA MORT DE 4 JOVES EN UN ACCIDENT DE TRÀNSIT 

A LA PISTA FORESTAL D’ESPINAVELL 
 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret d’Alcaldia següent: 
 
“Decret d’Alcaldia de 14 d’octubre de 2017 declarant 3 dies de dol al municipi per 
la mort de 4 joves en un accident de trànsit a la pista forestal d’Espinavell  
 
Atès el tràgic accident ocorregut avui al matí, 14 d’octubre de 2017, on han mort 4 joves entorn 

dels 30 anys, en un accident de trànsit a la pista forestal d’Espinavell a Setcases, al terme 
municipal de Molló; 
 
Atès que una de la víctimes era veïna de segona residència d’Espinavell, on la seva família té 
diverses propietats i habitatges; 
 

En ús de les facultats que la legislació atorga a l’Alcaldia; 
 

Resolc: 
 
1 Manifestar la més profunda tristesa de tota la Corporació i veïnat del municipi, així com donar el 
seu condol a les famílies i amistats de les 4 víctimes d’accident que ha tingut lloc, entre el 13 i el 
14 d’octubre de 2017, a la pista forestal d’Espinavell a Setcases, al terme municipal de Molló. 
 
2. Declarar el 14, 15 i 16 d’octubre com a dies de dol al municipi de Molló.  
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 3. Ordenar que les banderes de l’edifici de la Casa de la vila onegin a mig pal en senyal de tristesa i 
record a les víctimes. 
 
4. Traslladar el seu més sincer condol a tots els familiars i amics de les víctimes, i en especial a la 

família veïna d’Espinavell que ha perdut un ésser molt estimat. 
 
5. Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri.” 
 

Es proposa al Ple ratificar aquest Decret en tots els seus termes. 
L’alcalde explica la proposta. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret 

formen la corporació. 
 
No havent-hi  més assumptes, l ’a lcalde president a ixeca la sessió p lenàr ia a l  l loc 
i  data dal t  consignats,  de la  qual  com a secretar i  estenc aquesta acta amb el  
seu vist ip lau.  
 
El  secretar i ,   L’a lcalde,  

Josep Ruiz  Muñoz  Josep Coma Guitart  
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