
 
Ajuntament de Molló 

 
      

 

 

 1 

C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 

T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

 

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament 

de Molló, en data de 22 de maig de 
2015. 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  

 
Núm.: 2/2015 
Caràcter: ordinari 
Dia: 13 de març de 2015 
Inici: 21:00 
Acabament: 22:00 
Lloc: Sala de Plens 

 

ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res:  

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet 
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 

Sr. Pere Suñer i Vilanova 
Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Mireia Solé i Hernández 
 

Excusa: Sr. Lluís Pairó i Carola  
 
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 la sessió ordinària prevista pel dia 6 de març.  
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

3. Correspondència i despatx oficial. 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
5. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del 

pressupost de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
7. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Molló . 
8. Aprovació del compte de recaptació i rebuts pendents a 31/12/2014. 

9. Aprovació del canvi del sistema de gestió urbanística de compensació a 
cooperació a Can Gassiot I. 

10. Aprovació inicial de la modificació número 4 del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Molló. 
11. Moció de suport a la declaració del comerç català en defensa del model propi 

del país. 
12. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2014. 

13. Assumptes urgents. 
14. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència el Sr. Lluís Pairó i Carola per 
motius laborals, i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia: 
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1. APROVACIÓ DEL CANVI DE DATA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PREVISTA PEL 
DIA 6 DE MARÇ. 
 
Per motius derivats de la gestió ordinària de l’Ajuntament s’ha hagut d’ajornar la data 
del Ple programat pel dia 6 de març fins el dia d’avui. 
Es proposa aprovar el canvi de data de la sessió ordinària. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió número 01/2015, de 9 de gener de 2015. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 

Es dona compte dels escrits de més rellevància rebuts a l ’Ajuntament des de la 
darrera sessió plenària: 
  
Data Resum 

13/01/2015 DDGI: Resolució de la convocatòria del servei d’assistència per 

arranjament del ferm. 

16/01/2015 ACM: Fi del servei de prevenció de riscos de RISCLAB. Continuïtat al 
servei a través d’ICESE. 

23/01/2015 DGQA: Informes d’acústica amb habilitació EPCA. 
23/01/2015 DGPFAT: Nota informativa sobre el pagament de la despesa social 

reconeguda per la Generalitat de Catalunya a les entitats locals a 
través del FLA. 

27/01/2015 CCR: Certificat de l’acord adoptat pel Consell de Govern, pel qual 
s’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Molló, en el marc del programa “Treball i formació de 
persones aturades”. 

29/01/2015 DDGI: Aprovació de la convocatòria de les subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2015  

03/02/2015 DDGI: Convocatòria de subvencions d’esdeveniments firals. 
06/02/2015 DTES: Modificació núm. 3 del Pla d’ordenació urbanística de Molló. 

Obligació de presentar un text refós amb algunes consideracions. 
06/02/2015 DDGI: Recordatori termini adjudicació Programa Diputació PUOSC. 
10/02/2015 DDGI: Aprovació bases específiques reguladores de les subvencions per 

actuacions en camins rurals i matèria forestal. 
10/02/2015 DDGI: Comunicació de la previsió de la campanya de conservació de 

ferms a la carretera GI-V-5223. 
11/02/2015 DARP: Informe favorable sobre el Projecte d’instal·lació d’un Parc 

d’Aventura a les Bernedes de Molló. 
16/02/2015 DDGI: Memòria corresponent a l’any 2014 del Servei Local de 

Teleassistència. 
25/02/2015 CatSalut: Resposta a la carta d’alcaldia sobre els problemes de 

connexió a Internet al Consultori Mèdic. Salut i Telecomunicacions de la 

Generalitat estan treballant per a resoldre-les, a través de contractar 
una nova línia d’internet. 

25/02/2015 LOCALRET: Aportacions econòmiques dels municipis consorciats a 
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Localret. 

05/03/2015 DDGI: Publicació convocatòria subvencions noves tecnologies. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 

Es dona compte de les resolucions dictades per l ’Alcaldia des de la darrera sessió 

plenària: 
 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 31/12/2014 Regularització del compte extrapressupostari 4499 (10901). 
2 09/01/2015 Resolució d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres 

de la Piscina Municipal. 
3 12/01/2015 Autorització  de pas dels participants del 18è Rallye Monte-

Carlo Historique. 
4 12/01/2015 Incoació d’expedient per a la contractació de personal de 

neteja de l’edifici de la Casa de la Vila. 

5 12/01/2015 Segregació de part d’una finca per agrupació simultània a una 
altra. 

6 16/01/2015 Nomenament de tribunal per procés de selecció de personal de 
neteja. 

7 16/01/2015 Contractació de personal de neteja de l’edifici de la  Casa de la 
Vila. 

8 19/01/2015 Requeriment de justificació sobre la concessió d’un ajut 

econòmic a la Unió Esportiva Camprodon  pel Torneig Germans 
Vila Riera 2014. 

9 19/01/2015 Contractació de personal de neteja de l’edifici de  la Casa de la 
Vila: relació d’aspirants. 

10 20/01/2015 Atorgament de llicència d’obres majors per a reforma i 
ampliació de cobert, al carrer Guardiola, 61, de Molló. 

11 26/01/2015 Atorgament de llicència d’obres per millora d’aparcament, 
ampliació de recinte de llúdrigues i tancament de gall fer i gat 
salvatge al Molló Parc. 

12 26/01/2015 Convocatòria per a la signatura de l’acte d’estat d’execució de 
les obres de la urbanització de Can Gassiot I, al veïnat de 
Favars. 

13 26/01/2015 Requeriment d’actuacions per a la finalització de l’obra 

d’enderroc de l’antic Hotel Françoise a la Carretera de França,  
2. 

14 28/01/2015 Aprovació del conveni entre aquest Ajuntament de Molló i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a dur a terme el programa 

“Treball i formació de persones aturades”. 
15 30/01/2015 Aportació econòmica a l’ajuntament de Camprodon per a les 

despeses del carnestoltes de la Vall de Camprodon. 

16 04/02/2015 Canvi de titularitat d’explotació ramadera no sotmesa al règim 
d’intervenció integral de l’administració ambiental, Mas Can 
Burgues. 

17 05/02/2015 Assumpció per part de l’ajuntament de Molló del finançament 
dels desplaçaments intramunicipals del peó de la brigada 
municipal, Adalid Tococari Prince. 

18 06/02/2015 Atorgament de llicència d’obres al Carrer Mossèn Joan Giramé, 
5 de Molló. 

19 06/02/2015 Atorgament de llicència d’obres al Carrer Mossèn Joan Giramé,  
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2 de Molló. 

20 06/02/2015 Atorgament de llicència d’obres al Carrer Santa Magdalena, 3 
de Molló. 

21 06/02/2015 Ús d’equipaments públics municipals. 
22 09/02/2015 Incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2015. 
23 10/02/2015 Disposició addicional dotzena de la llei 36/2014, de 26 de 

desembre, de pressupostos generals de l’estat per 2015. 
Recuperació paga extraordinària 2012. 

24 10/02/2015 Sol·licitud de subvenció del fons de cooperació econòmica i 

cultural de la Diputació de Girona 2015 per a dur a terme el 
projecte “Senyalització turística i cultural del patrimoni històric 
del municipi de Molló: del Romànic a la Retirada”. 

25 11/02/2015 Donar de baixa rebuts d’escombraries per duplicitat al Veïnat 
dels Grells, 7A, 7B i 7C. 

26 12/02/2015 Sol·licitud a DIPSALUT un ajut econòmic pel finançament de 
les despeses derivades de l’ús del consultori local. 

27 16/02/2015 Atorgament de llicència per l’execució del projecte d’un cobert 
agrícola a una parcel·la del Veïnat de Ginestosa. 

28 16/02/2015 Sol·licitud de subvenció de 4.000€ per la Tria de Mulats 2015 a 
la Diputació de Girona.   

29 16/02/2015 Sol·licitud de subvenció de 2.000€ per la Fira de la Trumfa de 

Molló 2015 a la Diputació de Girona. 
30 23/02/2015 Designacions de la Sra. C.S.Q i la Sra. E.C.R, com a 

secretàries accidentals. 
31 23/02/2015 Aprovació d’un projecte d’actuacions específiques en sòl no 

urbanitzable :”Projecte d’instal·lació d’un parc d’aventura a les 
Bernedes”, a la Carretera de França, 12, de Molló. 

32 24/02/2015 Alta d’habitatge d’ús turístic a Can Pastoret, al veïnat de 

Ginestosa, 32A, de Molló. 
33 24/02/2015 Baixa d’un rebut d’aigua (1er semestre 2014) per fuita i nova 

liquidació. 
34 25/02/2015 Ordre d’execució d’obres al Carrer Avall, s/n, d’Espinavell, per 

caiguda de mur a la via pública. 
35 02/03/2015 Sol·licitud d’ús d’equipaments públics municipals. 

36 02/03/2015 Devolució d’ingressos indeguts-Compte Extrapressupostari 
4190 (20500) 

37 02/03/2015 Donar de baixa el rebut número 1501000045, corresponent a 
l’impost de circulació de vehicles de l’exercici 2015.  

38 02/03/2015 Donar de baixa el rebut número 1501000245, corresponent a 
l’impost de vehicles de l’exercici 2015. 

39 03/03/2015 Canvi de titular sobre el dret d’ús d’un nínxol del cementiri 

municipal de Molló. Exp. 297/2014. 
40 03/03/2015 Canvi de titular sobre el dret d’ús d’un nínxol del cementiri  

municipal de Molló. Exp.374/2014/2. 

41 03/03/2015 Canvi de titular sobre el dret d’ús d’un nínxol del cementiri 
municipal de Molló. Exp. 374/2014. 

 
El Ple en queda assabentat. 

 
 
5. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dona compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió 
plenària: 

 
- Relacions 30 i 31 de 2014 
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- Relacions 1 i 2 de 2015 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6.  DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 4T 
TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2014 AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  

 

D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei 
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, 
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de 
l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%. 
 
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques 

faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa 
pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat 
pressupostària.  
 
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar 
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, 

l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel 

plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat 
de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment. 
 
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe 
d’avaluació sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 
2/2012, corresponent a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2014, el 

contingut del qual és el següent: 
 
“...” 
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria 
Grupo Administración Pública - 4º trimestre 
Entidad: 09-17-107-AA-000 Molló 
Ingreso no financiero: 595.503,92 

Gasto no financiero: 512.338,79 
Ajustes propia Entidad: -26.314,19 
Ajustes por operaciones internas: 0,00 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 56.850,94 
Objetivo en 2014 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación 
contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado: 34.825,00 
La corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 

 
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre 
Ejercicio 2014  
Entidad: 09-17-107-AA-000 Molló 
Gasto computable Liquid.2013 (GC2013)I(1): 411.378,94 
(2) = (1)*(1+TRCPIB): 417.549,62 

Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2014 (IncNorm2014)III(3): 0,00 
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 9.684,39 
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Límite de la Regla Gasto (5)= (2)+(3)+(4): 417.549,62 

Gasto computable Previsión Liquidación 2014 (5): 416.773,07 
 
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?: No 
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" 
(6)-(5): 776,55 
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013: 1,31 
Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla del gasto 

 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado 
Entidad: 09-17-107-AA-000 Molló  
Deuda a corto plazo: 0,00 
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 176.324,59 
Total Deuda viva al final del período: 176.324,59 

 
F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento 
de objetivos Ley orgánica 2/2012.  
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados 
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de 
esta Corporación Local correspondientes al 4 trimestre del ejercicio 2014.  
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de 

cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que 
el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector 
Administraciones Públicas de esta Corporación: 
 
1. Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, que contempla el Plan 

Económico Financiero aprobado. 

2. Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla del gasto 

 
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma 
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les 
entitats locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions  
Públiques, en data 29 de gener de 2014. 
 

El Ple en queda assabentat. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
 
Vist que l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, introdueix un nou article 103.bis relatiu 
a la massa salarial del personal laboral del sector públic local, que obliga a les 

corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del seu personal laboral 
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general, en la 
corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat; 
 

Vistos els apartats dos i quatre de l’article 20 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, disposen que la massa 
salarial del personal laboral no pot tenir cap increment pel 2015, i que estarà 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials, extrasalarials i les despeses 
d’acció social meritades per aquest personal l’any 2014, en termes d’homogeneïtat 
pels dos períodes objecte de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses: 

 
a. Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social,  
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b. Cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació  

c. Les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadaments 
d. Les indemnitzacions o bestretes que hagin realitzat els treballadors; 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2014, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2015, 
juntament amb les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i la Plantilla 
orgànica de personal de l’Ajuntament per a l’any 2015 (juntament amb els seus 

annexos i documentació complementària), mitjançant la publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. 219, de data 17 de novembre de 2014; 
 
Vist que, d’acord amb l’Informe emès per la Secretaria i Intervenció municipal, 
s’acredita que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament 
en termes consolidats, ascendeix a 62.044,63 euros, i que no s’ha incrementat 

respecte de la quantia meritada per aquest personal durant l’exercici de 2014, 
considerat en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació; 
 
Vist que l’aprovació de massa salarial del personal laboral d’aquest Ajuntament s’ha 
de considerar competència del Ple, atesa la seva directa vinculació al Pressupost 
anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan 
d’acord amb els articles 22.2.e) de la Llei reguladora de les bases de règim local, 

l’article 52.2.f) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i l’article 168.4 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisendes locals, llevat l’excepció prevista a la Disposició addicional 16a . de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, introduïda per l’esmentada LRSL; 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents: 

 
1. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Molló en termes 

consolidats, per l’any 2015, quin import ascendeix a 62.044,63 euros, la qual no s’ha 

incrementat en termes d’homogeneïtat amb la meritada per l’any 2014.  
 
2. Fer públic aquest import a la seu electrònica de l’Ajuntament i mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província en el termini de vint dies, d’acord amb 

l’apartat 3 de l’article 103.bis de la Llei reguladora de les bases de règim local. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ I REBUTS PENDENTS A 

31/12/2014 PRESENTAT PEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-
RIPOLLÈS. 

 

Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, 

tancat a data 31 de desembre de 2014 i la relació de rebuts pendents de 

cobrament detallats per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre 

de 2014, del qual es desprenen les dades següents: 

 
Conceptes Padrons i 

liquidacions 

Ingressos Baixes Pendent de 

cobrament 

Pendent anterior 31-12-13 51.948,82    

Càrrecs voluntària a 31-12-14 308.335,55    
Càrrec executiva a 31-12-2014 53.158,32    
Ingrés en voluntària  300.252,89   
Ingrés en executiva  12.388,48   
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Baixes   23.870,75  
Pendent en voluntària    11.387,48 
Pendent en executiva    65.365,87 
Sumes a 31-12-2014 361.493,87 312.641,37 23.870,75 76.763,36 

Interessos de demora                    244,19   
Recàrrecs d’apressament           1.598,49   
Costes  243,59   
     
Total ingressos a 31-12-2014  314.127,65   

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2014, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, pel seu coneixement i als 
efectes adients. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 

9. APROVACIÓ DEL CANVI DEL SISTEMA DE GESTIÓ URBANÍSTICA DE 
COMPENSACIÓ A COOPERACIÓ A CAN GASSIOT I. 
 
Atès que en data 19 de juny de 2003 es van recepcionar parcialment les obres 
d’urbanització del sector Can Gassiot, i van quedar pendents les obres de 
l’enllumenat públic del carrer principal del sector i dels carrers Bastiments, 

Comanegra i Puigmal, que de forma detallada són: 

 

 Col·locació de 40 llumeneres, tipus bàculs, model Boreal paral. 70W VSAP de 
la marca BJC. 

 Treballs relacionats amb l’obra civil i d’instal·lació elèctrica per al 

funcionament. 

 Legalització de la instal·lació. 

 
Vist que les obres estaven valorades en 8.894,89 euros, i es va dipositar un aval de 
9.640,08 euros, com a garantia de l’execució de l’enllumenat i possibles deficiències 
que es produïssin al llarg del temps; 
 
Vist que el projecte d’urbanització, aprovat definitivament en data 30 de juny de 

1995, preveia un termini d’execució en dues etapes, un primera que corresponia a la 
2ona etapa del Pla Parcial, amb un període d’un any; i una segona etapa, a finalitzar 
en un període màxim d’un any a comptar des de la venda del 70% de les parcel·les o 
edificacions de l’anterior. El mateix termini es preveia per a la modificació de les 

NNSS del sector de Can Gassiot, aprovades definitivament el dia 2 de maig de 2001, 
per la Comissió General d’Urbanisme de Girona, i el Pla Parcial que el desenvolupava, 
que implicava la modificació dels límits del sector urbanitzable. 

 
Atès que segons consta en la informació cadastral d’aquest Ajuntament, les 
edificacions situades en els carrers de Comanegra i Puigmal que corresponen a les 
ultimes etapes van ser donades d’alta a la base cadastral el dia 23-5-2005, i hi ha 
hagut canvis de titular a favor de terceres persones, diferents de la promotora del 
sector i de les edificacions, entre els anys 2007-2013, superant-se el 70% de les 
vendes en el canvi de domini que es produeix en data 21-1-2010, de l’entitat amb 

referència cadastral 0588901DG5808N0004UJ. Per tant, si es té en compte el termini 
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previst, a partir d’un any de la venda en un percentatge superior a l 70% dels solars o 

edificacions, el termini previst per finalitzar les obres seria el 22 de gener de 2011. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de 7-04-2014 d’execució subsidiària de les obres 
d’urbanització pendents, de la incautació de l’aval per import de 9.640,08 € i de 
càrrec en executiva de la resta de l’import necessari per a l’acabament de les obres 
per import de 35.574,85 €, que va ser degudament notificat a l’empresa promotora i 
als veïns propietaris de can Gassiot I. 

 

Vist el Decret d’Alcaldia de 26-05-2014 que ordenà la suspensió de les obres que la 
promotora executava de manera puntual, no constant i amb deficients mitjans, i per 
no ajustar-se al projecte d’urbanització aprovat. 
 
Vist que de l’informe del tècnic municipal i l’Acta de replanteig signada pels tècnics 

directors de les obres de 9-2-2015 sobre l’estat de d’execució de les obres es 
desprèn hi ha obres en mal estat, obres mal executades i moltes obres encara 
pendents de realitzar, per la qual cosa dels pressupostos d’obra que s’han demanat 
resulta que l’import de les obres d’urbanització pendents d’executar és de  50.353,26  
EUROS i està molt per sobre de l’import avalat davant l’Ajuntament. 
 
Vist que han transcorreguts amb escreix els terminis legals i convencionals d’execució 

de les obres sense que l’empresa hagi finalitzat les obres pendents d’executar ni hagi 
justificat de cap manera el seu incompliment davant l’Ajuntament. 
 
Atès que l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec de l’acabament de les obres 
d’urbanització, per tal d’evitar els perjudicis que actualment suporten els veïns 
propietaris de can Gassiot I, amb el canvi de sistema d’execució de compensació a 

cooperació, la qual cosa suposa que el finançament de l’aval dipositat i l’aportació 

dels propietaris de la urbanització, sense perjudici de la responsabilitat de la societat 
promotora Devesa de Santa Creu SL. 
 
Atès que conforme l’article 131 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, TRLUC el 
promotor no quedarà alliberat de cap manera de les seves obligacions, encara que 
inicialment hagi estat propietari únic, si prèviament no s'ha constituït una Junta de 

Compensació, encara que els seus objectius es limitin a l'execució de les obres 
d'urbanització, a les instal·lacions i dotacions o, si s'escau, a la seva conservació. 
 
Vista la regulació legal de l’incompliment dels terminis per urbanitzar als articles 186 
TRLUC: 
 
Article 186. Incompliment de l'obligació d'urbanitzar 

1. La declaració, a càrrec de l'ajuntament, que la part promotora, la junta de 
compensació o l'entitat corresponent, en la modalitat de compensació per concertació 
del sistema de reparcel·lació, han incomplert l'obligació d'urbanitzar, en els terminis 

establerts pel planejament urbanístic, comporta la suspensió dels efectes del 
planejament en execució, fins que la persona o l'entitat responsable garanteixin la 
totalitat de l'import pressupostat de les obres pendents d'executar, sens perjudici que 
l'administració pugui acordar el canvi del sistema d'actuació o el canvi de modalitat 

d'aquest sistema, o bé pugui modificar el planejament urbanístic, amb els tràmits 
previs corresponents. 
2. Les persones particulars no propietàries poden instar, davant l'ajuntament, la 
declaració de l'incompliment de l'obligació d'urbanitzar a què fa referència l'apartat 1, 
i el canvi de modalitat del sistema de reparcel·lació, en el cas que s'hagi establert la 
modalitat de compensació bàsica o de compensació per concertació i les persones 

propietàries no hagin exercit la iniciativa per a l'execució de la urbanització dins de l 
termini previst per a aquesta execució. L'ajuntament, que ha de resoldre la sol·licitud 
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en el termini de dos mesos, o bé ha d'acordar el canvi de modalitat o de sistema 

d'actuació, o bé adoptar alguna de les mesures per garantir l'execució de la 
urbanització que preveu l'apartat 1. 
 
Atès que la cessió dels equipaments i sistemes generals de la urbanització, ja consta 
inscrita davant el Registre de la Propietat de Ripoll sobre la base del Projecte de 
Compensació aprovat. 
 

Vistos que s’opta pel sistema de cooperació per a l’acabament de les obres, essent a 

càrrec dels propietaris les despeses d’urbanització pendents. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar el canvi del sistema de gestió urbanística de compensació a cooperació a 

can Gassiot I per a l’execució de les obres d’urbanització d’enllumenat pendents 
següents: 
 
OBRES D'URBANITZACIÓ. ENLLUMENAT PÚBLIC: 
- Obra civil d'obertura de rases,  
restitució de paviments i prismes de la instal·lació:  14.603,49 € 
- Subministrament i col·locació de caixes a peu de fanal i 40 balises, 7.955,75 € 
- Instal·lació elèctrica de BT 25.264,36 € 
- Direcció tècnica, i projectes de legalització   2.529,66 € 
TOTAL PRESSUPOST 50.353,26 € 
 
2. Aprovar el compte de liquidació provisional de la urbanització referent a les obres 
pendents d’executar per import de 50.353,26 EUROS. 

 
3. Aprovar les obres d’urbanització pendent d’executar de conformitat a l’informe 
tècnic i Acta de Replanteig, sobre la base del projecte d’urbanització aprovat i 
subrogar l’Ajuntament en l’execució de les obres d’urbanització pendents amb càrrec 
al promotor i als propietaris de la urbanització. 
 
4. Notificar aquest acord a l’empresa Devesa de Santa Creu SL per al seu 

coneixement i per a la deguda constància. 
 
5. Notificar-ho als actuals propietaris de la urbanització de can Gassiot I per al seu 
coneixement i deguda constància, fent-los advertiment del seu dret a constituir-se en 
Junta de Compensació per a l’acabament de les obres d’urbanització pendents 
d’executar de conformitat a la normativa urbanística vigent. Cas que en el termini 

d’un mes no es presenti a l’Ajuntament la documentació justificativa de la voluntat 
majoritària de constituir-se en Junta, s’entendrà la conformitat amb el canvi de 
sistema de gestió en favor del de cooperació. 
 
6. El termini de pagament de la quota es comunicarà als interessats juntament amb 

la resolució d’adjudicació de les obres. 
 

No obstant, s’aprova la possibilitat de pagament fraccionat de l’import de la quota a 
aquells propietaris que ho sol·licitin expressament i facilitin un telèfon mòbil i correu 
electrònic per rebre les notificacions. 
 
Com a norma general s’estableix el fraccionament de la quota en tres pagaments:  
- Un primer pagament del 33% al moment de l’adjudicació de l’obra.  
- Un segon pagament del 33% amb el 50% de l’obra executada. 

- El darrer pagament del 34% un cop notificat l’acabament de l’obra. 
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Les notificacions es faran per via telemàtica al telèfon mòbil i correu electrònic 

facilitat pels afectats. 
 
Per acollir-se al fraccionament serà suficient la tramesa d’un correu electrònic a 
l’Ajuntament info@mollo.cat per deixar constància de la petició d’aquesta opció de 
pagament. 
Qualsevol altre petició de fraccionament serà resolta per l’Alcaldia, previ estudi de la 
justificació que la motivi. 

 

7. Sotmetre aquest acord a informació pública al BOP de Girona i al tauler d’anuncis 
de la corporació durant el termini d’un mes, per a general coneixement.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 4 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MOLLÓ. 
 
L’Ajuntament de Molló proposa una modificació del POUM actualment vigent al 
municipi. 
 

El present document té per objecte desenvolupar la modificació puntual número 4 del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló.  
 
L’objectiu és modificar el PAU 1 previst al POUM actualment vigent per tal de fer 
viable i ajustar a la realitat les seves previsions, de tal manera que faciliti el seu el 
desenvolupament i la seva gestió.  

 

El POUM de Molló, aprovat l’any 2009, delimita el Polígon d’Actuació urbanística núm. 
1, mitjançant un sector discontinu que comprèn tres àmbits. Es preveu l’execució del  
PAU 1 pel sistema de compensació.  
 
En data d’avui, encara no han estat iniciats els tràmits per la constitució de la Junta 
de Compensació que permeti desenvolupar el PAU dins el termini d’execució previst 

en el POUM, pel que es pot considerar que dins el termini de sis anys que establia el 
POUM no podrà finalitzar-se l’execució del PAU 1, ja que la previsió del POUM era 
obtenir els terrenys de cessió (com a mínim) dins els sis anys. 
 
L’Ajuntament de Molló defensa l’interès públic en la dotació del Servei Públic de 
recollida d’escombraries amb la instal·lació de compactadors de residus per tal de 
millorar el sistema de recollida i abaratir el cost del servei, i considera que el seu 

millor emplaçament es en la porció de terrenys destinats a sistemes públics del PAU 
1, i que correspon a les parcel·les cadastrals 17114A005001310000UQ i 
17114A005001320000UP. 

 
El canvi de sistema d’execució del PAU núm. 1 per incompliment del termini establert 
es un supòsit específic regulat en la legislació urbanística, però no un numerus 
clausus, ja que el 129.1 i el 119 de la Llei no limiten a aquest supòsit, mitjançant el 

reconeixement del dret de les persones propietàries a participar en el repartiment 
just dels beneficis i carregues en el sí d’un polígon d’actuació.  
 
Així mateix s’estableix la possibilitat de modificar el sistema d’execució d’un Polígon 
d’actuació, que en tot cas requerirà, a més de la tramitació del 119 de la Llei 
d’Urbanisme, la justificació de l’interès general en el canvi (en aquest cas la 

necessitat de obtenir i condicionar el sol de cessió). 
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Aquesta modificació té per objecte: 

 
1. Millorar la vialitat del municipi per tal de disminuir el trànsit del centre de la 
població tot possibilitant un accés als nous sectors de creixement residencial amb una 
nova vialitat interna del PAU1. 
2. Ampliar el límit de l’àmbit del PAU 1 per la part Est fins al vial d’accés a la Zona 
Esportiva Municipal i ordenar l’edificació en aquesta ampliació.  
3. Reordenar l’edificació tot definint els gàlibs de les noves edificacions.  

4. Possibilitar la construcció de l’aparcament de vehicles al subsector 2.  

5. Ajustar l’ample del carrer de Les Marrades a la realitat preexistent i permetre 
l’accés de vehicles a un dels solar. 
6. Modificar el sistema d’actuació a Cooperació. 
 
No comporta un increment de sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la 

intensitat d’usos, o la transformació d’usos establerts anteriorment. 

 
Es planteja l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats 
concurrents, així com la necessitat de promoure la modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal del Municipi de Molló actualment vigent, aprovat definitivament 
per la comissió territorial d’urbanisme de Girona en data 4 de març de 2009 i publicat 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5522 de data 9 de 
desembre de 2009. 
 
Atès que en data 8-11-2013, mitjançant acord de Ple, es va acordar iniciar 
l’expedient de reparcel·lació per al desplegament de l’actuació urbanística del polígon 
d’actuació urbanística PAU 1 mitjançant el sistema de reparcel·lació per modalitat de 

cooperació i es va aprovar la minuta de conveni a signar amb els propietaris afectats 

pel PAU 1 de Molló sobre canvi del sistema de compensació a cooperació, així com de 
cessió anticipada de terreny destinats a sistemes públics per l’execució del projecte 
d’obra d'instal·lació de compactadors de residus urbans afectes al servei de recollida 
d'escombraries; 
 
Vist que durant la redacció del projecte de reparcel·lació s’ha considerat pertinent  

iniciar el procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Molló; 
 
Atès que s’ha emès informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a la modificació del POUM; 
 
En data 24-02-2015 els serveis tècnics municipals han informat la proposta de 

modificació. 
 
Atès l’Informe de Secretaria de data 4-03-2014 i de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local;  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
1. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 4 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en els termes que consten en l’expedient.  
 
2. Aprovar el conveni urbanístic de data 24-03-2014 amb Ritort de la Vall de 
Camprodon SL sobre cessió anticipada de terreny destinats a sistemes públics del 

servei de recollida d’escombraries mitjançant la instal·lació de compactadors. 
 
3. Aprovar els convenis urbanístics signats amb els propietaris afectats següents:  
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- Francisca Hubach Vilarrodà. 

- Francisca Vilarrodà Birosta. 
- Bernardino Nogué Hubach. 
- Josep Solé Fajula i Anna Maria Hernàndez Sau. 
- Joaquim i Faustina De Solà-Morales en el propi nom i en representació de Llaudes 
SL 
 
4. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis  al Butlletí 

Oficial de la Província de  Girona, a un periòdic de difusió al municipi i a la Web 

municipal (E-Tauler).  
 
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients. 
 

5. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més 
llarg. Aquests informes es demanen a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per via telemàtica amb la nova tramitació prevista per EACAT.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 

 
 
11. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA 
DEL MODEL PROPI DEL PAÍS. 
 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de data 20-01-2015 següent: 

 
“...” 
11. SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA DEL MODEL 
PROPI DEL PAÍS. 
 
Vista la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, la qual és del 

contingut literal següent: 
 
Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de 
Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació 
de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya 
(CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS), Federació 
Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM), Agrupament de Botiguers i 

Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç, Confederació Empresarial Comarcal 
de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de Catalunya, Col·legis d’Agents 
Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO), 
Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme 

de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació Catalana 
d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política recentralitzadora 
imposada per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de comerç, promou la desregulació i 

amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat i la conciliació 
de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector 
 
MANIFESTEM: 
 
1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a 

través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de 
consens entre les parts implicades. 
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2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català, 

amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció 
errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal 
Constitucional. 
 
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una 
crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte 
social i econòmic que aquesta legislació configura. 

 

4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan 
calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides 
exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple 

acorda, per unanimitat dels assistents: 
 
Primer. Donar suport a la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país,  i 
al Pacte Social en defensa del model comercial català signat per la Generalitat de Catalunya, 
les patronals i sindicats del comerç, en tots els seus termes. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya i a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
“...” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes. 

 
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Federació de Municipis de 
Catalunya per a al seva deguda constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

 
12. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 
 
Es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de 2014, que és la següent: 
 
“...” 
DECRET D’ALCALDIA 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 
Expedient 88/2015 
 

Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE MOLLÓ corresponent a 
l’exercici econòmic de 2014, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa la 
legislació vigent. 
 

HE  RESOLT : 
 
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a 
l’exercici econòmic de 2014, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció de Fons.   
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat de 
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2014: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI: DRETS RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES NETES 

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 574.276,73 402.356,18 171.920,55 

b. Altres operacions no financeres 29.964,64 118.030,46 -88.065,82 

1. Total operacions no financeres (a+b) 604.241,37 520.386,64 83.854,73 

2. Actius financers    

3. Passius financers  30.670,51 -30.670,73 

Resultat pressupostari de l'exercici 604.241,37 551.057,15 53.184,22 

Ajustaments:    

4. Crèdits gastats finançats amb romanent 

de Tresoreria per a despeses generals. 

  +63.150,69 

5. Desviacions de finançament negatiu de 

l'exercici 

  +9.240,16 

6. Desviacions de finançament positiu de 

l'exercici 

  0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  125.575,07 

 
 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA: 

 

IMPORTS 

ANY 2014 

 

IMPORTS 

ANY 

ANTERIOR 

1. (+) Fons líquids 
      65.914,11   67.290,09 

2. (+) Drets pendents de cobrament 
 

318.109,34 
 

303.682,45 

  (+) del Pressupost corrent 100.539,02   205.326,82   

  (+) de Pressupostos tancats 143.606,63   159.096,40   

  (+) d'operacions no pressupostàries 73.963.69   3.924,39   

  

(-) cobraments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 

0,00 

  

64.665,16 

  

3. (-) Obligacions pendents de pagament   66.826,01   56.078,58 

  (+) del Pressupost corrent 36.786,04   108,445.14   

  (+) de Pressupostos tancats 5.980,60   145,836.06   

  (+) d'operacions no pressupostàries 24.369,95   1,334.39   

  

(-) pagaments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 

310,58 

  

351.89 

  

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)   317.197,44   314.893,96 

II. Saldos de dubtós cobrament   82.707,04   136.811,52  

III. Excés de finançament afectat   0.00   0.00 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals   

(I-II-III) 

 

234.490,40   

 

178.082,44 

 

Segon. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera 
sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Ho mano i signo. L’alcalde. Josep Coma i Guitart 

En dono fe. El secretari. Josep Ruiz i Muñoz 

Molló, 27 de febrer de 2015 
 “...” 
 
L’alcalde excusa la interventora que no ha pogut assistir per motius familiars i explica la 
liquidació aprovada per l’Alcaldia que resumidament suposa: 
 
Que tenim un resultat pressupostar positiu ajustat de 125.575,07 € 

 
Que tenim un romanent de tresoreria per despeses general de 234.490,40 €.  
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No obstant hi ha un import afectat a inversions per import de 84.160,15 (obres de la Piscina 

i de la Font Vella) per la qual cosa el romanent quedaria en 150.330,25 € que es poden 
destinar, entre d’altres, a inversions financerament sostenibles. 
 
El Ple en queda assabentat 
 
13. ASSUMPTES URGENTS 
 

13.1. ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 
 
ANTECEDENTS 

 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu 
en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins 
el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:  

 

Terme d´energia 

   

Terme de potència 

  
       Preus (€/MWh) 

  

Euros/ kW i any 

  
P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  

Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 

  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

  

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 

  

  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 
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Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 

d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini 

de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se 
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del 
contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 

l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic   (TRLCSP) pel que fa a 

la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts 

del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de 
l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)  
 

ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament Molló s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals  de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de 
l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:  
 

Terme d´energia 

 

Terme de potència 

       Preus (€/MWh) 

 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     
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  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.  
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 

Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).  

 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 

 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 

 
No n’hi ha. 

 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la 
corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart al lloc i data dalt consignats. 
 

El secretari, Vist i plau 

 Alcalde president, 
 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz 
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