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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE GENER DE 

2019 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2019000001  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 11 de gener de 2019 

Hora d’inici: 21:00 h 

Hora de fi: 21:25 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Mireia Sole Hernandez, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

  

 

Han excusat la seva absència: 

 

Sebastià Folcrà Nou, Regidor 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

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

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

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar l’acta de la sessió anterior: 

 

ACTA NÚM 07/2018, de 2 de novembre de 2018, sessió ordinària. 

 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

 

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple i que consten a la carpeta 

del regidor, del núm. 2018DECR000295 al 2019DECR000008. 

 

Resultat:  Donar compte per unanimitat  
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la 48 a la 65 de 

l'any 2018. 

 

 

Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la 48 a la 65, corresponents 

a l’any 2018. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del cost efectiu dels serveis 

del 2017. 

 

 

Es fa saber que en data 30-10-2018 es va trametre al MINHAP la informació 

corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis públics i es dóna compte de 

l’informe d’intervenció corresponent a aquest càlcul:  

 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 

COST EFECTIU DELS SERVEIS PÚBLICS 2017 

Expedient: X2018000544 

 

Vista la obligació d’aquest Ajuntament d’informar abans de l’1 de novembre, el cost 

efectiu dels serveis públics, relatius a l’any anterior, i de conformitat amb el decret 

d’alcaldia D’INCOACIÓ i amb la Disposició Transitòria Única de l’Ordre dels serveis 

prestats per les Entitats Locals, s’emet el següent  

 

INFORME: 

 

Primer. La Legislació aplicable ve determinada pels següents articles:  

 

— Articles 25 a 27 i 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local (LBRL). 

— Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els 

criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les Entitats 

Locals.  

— Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació 

Autonómica i Local, por la que s’especifiquen els elements inclosos en els 

annexes de l’Orde HAP/2075/2014. 

— Article 15.2 de l’Orde HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen  les obligacions de subministrament d’informació previstes 

en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera.  

— Ordre HAP/419/2014 de 14 de maig per la qual es modifica l’ordre 

EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura 

pressupostaria de les entitats locals  

 

Segon. L’article 116 ter de la LBRL indica que totes les Entitats Locals calcularan 

abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, 

partint de les dades de la liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels 
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comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a 

l’exercici anterior.  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 7 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, la informació del cost efectiu dels serveis s’haurà de remetre en els 

Annexes I i II de la mateixa, distingint la naturalesa del servei:  

 

1. Els serveis de prestació obligatòria, de conformitat amb els articles 26.1 i 

36 de la Llei 7/1988, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim 

Local.  

2. Els serveis derivats de l’exercici de competències pròpies i delegats 

citades en els articles  7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Aquesta informació econòmica, s’haurà de completar, de conformitat amb els citats 

Annexes I i II de l’Ordre HAP/2075/2014, amb la forma de prestació del servei i les 

unitats físiques de referència establertes en la Resolució de 23 de juny de 2015, de 

la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.  

 

Tercer. La informació a prendre pel càlcul del cost efectiu dels serveis, segons 

l’establert per l’article 3 de l’Ordre HAP/2075/2014, ha estat el resultat d’agregar 

els costos reals directes i indirectes de cada servei.  

 

Així, com despeses directes i en els termes expressats en la menció de l’Ordre, 

s’han tingut en compte les obligacions reconegudes netes, incloent les obligacions 

pendents d’aplicació al pressupost de la liquidació del pressupost de l’exercici 

immediatament anterior, respecte dels serveis prestats per l’Ajuntament; i els 

comptes anuals, respecte dels serveis prestats per les entitats vinculades o 

dependents.  

 

D’acord amb l’article 5 de l’Orde HAP/2075/2014, els costos indirectes, estan 

formats per les despeses reconegudes en els grups de programes relatius a 

l’Administració General de les polítiques de despesa que s’indiquen en l’Annex I i II 

de la mencionada Ordre. Aquests s’han imputat proporcionalment a cada grup de 

programes o programes segons el volum de despesa, segons el percentatge 

d’importància dels costos directes imputats a cada programa.  

 

Per la determinació de la vida útil dels elements de l’immobilitzat material s’ha 

tingut en compte els períodes d’amortització màxims establerts en l’Annex de la 

Resolució de 14 de desembre de 1999, de la Intervenció General de l’Administració 

de l’Estat, per la que es regulen determinades operacions comptables a realitzar a 

final d’exercici. 

 

Els costos directes del Grup de Programes 920 “Administració General” han estat 

objecte de prorrateig en funció de l’import de costos directes i indirectes de la resta 

de grups de programes o programes, amb excepció dels corresponents a l’Àrea de 

Despesa 9.  

 

Quart. En els Annexes I i II adjunts, es detalla la relació de serveis de prestació 

obligatòria i els derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades, 

respectivament, durant l’exercici 2017 d’aquest Ajuntament, en la que s’especifica 
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el cost efectiu de cada un dels serveis i la forma de prestació del mateixos. En quan 

a les unitats físiques de referència, s’ha tingut en compte les que consten en 

l’informe del tècnic municipal el qual forma part d’aquest expedient.    

 

Cinquè. L’Orde HAP/2075/2014 estableix en la seva Disposició Transitòria Única 

que les Corporacions Locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques el cost efectiu dels serveis públics que prestin, bé directament, bé  a 

través d’entitats i organismes vinculats o dependents abans de l’1 de novembre.  

 

En compliment als anteriors preceptes, aquesta informació serà tramesa al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans electrònics habilitats a l’efecte, i 

se’n donarà compte a aquesta Corporació, pel seu coneixement i efectes. 

 

Descripció 

Grup de 

programa/ 

Programa Annex I 

tipus 

 Recollida de residus ,  i 

tractament 
1621 

Gestió 

mancomunada/comarcal/+ 

concessionari 

Evacuació i tractament 

d’aigües residuals. 
160 

Gestió 

mancomunada/comarcal/per 

la Diputació + altre tipus de 

gestió  

Activitats funeràries 164 Altre tipus de gestió 

   

 

 

Pel que fa a la resta de serveis detallats en l’Annex I i II de l’Ordre HAP/2075/2014, 

de 6 de novembre, no es detallen en aquest informe atès que en el municipi de 

Molló no són de prestació obligatòria. En quan a les unitats físiques de referència, 

s’ha tingut en compte les que consten en l’informe del tècnic municipal el qual 

forma part d’aquest expedient.    
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 Annex I 

 

 

Org. Pro. Eco. Descripció ORN cost directe amortitzacio indirectes

1 1532 21001 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES 15038,88 15038,88 13.297,69 29.345,59

1 160 21003 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM 339,5 339,5 4401,838

1 161 21300 CONSERVACIÓ XARXA AIGUA 5156,77 36144,43 6.863,19 29.345,59

1 161 22501 CÀNON AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 30987,66

1 161 62300 MILLORA CLORACIÓ DIPÒSIT AIGUA 14271,53

1 1621 46502 APORTACIÓ CCR SERVEI RECOLLIDA I TRACTAMENT RSU33209,47 33209,47 4.461,59

1 164 21202 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI 103,45 103,45 1.263,50 1.467,28

1 165 21302 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 21923,07 38692,27 1.534,01 4.401,84

1 165 22100 ENLLUMENAT PÚBLIC 16769,2

1 170 629 MOBILIARI URBÀ 10783,28 1.347,91 2.934,56

1 171 22709 TREBALLS ENJARDINAMENT 11382,23 11382,23 2934,559

7.217,03

1 231 46702 APORTACIÓ CBSR 5512,4 5512,4

1 342 22605 DESPESES PISCINES 7028,32 7028,32 4401,838

1 342 632 ADEQÜACIÓ TANQUES I ENLLUM. ESPAI ESPORTIU 10245,33

INDIRECTES
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Annex II  

 

 

 

Org. Pro. Eco. Descripció ORN cost directe amortitzacio indirectes

1 151 22706 REDACCIÓ PROJECTES (PAU1) 7800 7800 650,41 1.467,28

1 151 60901 URBANITZACIÓ C.AMUNT 8-20 ESPINAVELL 13008,25

1 330 22609 DESPESES FOMENT CULTURA I JOVENTUT 7241,1 8541,1 10270,96

1 330 46504 APORTACIO CCR, JOVENTUT 1300

10270,96

1 338 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 4633,34

1 338 22607 FESTES POPULARS 24690,74

1 340 13101 LABORAL EVENTUAL (SOCORRISTA) 3743,43 3743,43 0

1 341 22609 FOMENT I PROMOCIÓ DE L'ESPORT 8889,9 8889,9 4401,838

8145,268

1 4311 22608 TRIA ESPINAVELL 11023,56 11023,56 7336,397

1 432 22605 PROMOCIÓ I FOMENT DEL TURISME 4618,04 5204,29 14672,79

1 432 49000 AECT PAIS D'ART I D'HISTÒRIA VALLS TEC I TER 586,25

1 450 21200 DESPESES MANTENIMENT REFUGI 0 26738,11 3.146,57 7.336,40

1 450 21301 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS3295,53

1 450 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2673,63

1 450 61900 CAMÍ DE LA RETIRADA 0

1 450 61901 ALTRES INVERSIONS ESPINAVELL 38861,21

1 450 62300 ADQUISICIÓ EINES, MAQUINÀRIA... 9876,16

1 454 21000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS 20768,95

INDIRECTES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.0.- Aprovació, si escau, del conveni entre l'Ajuntament de Molló i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del 

servei de joventut comarcal, any 2019. 

 

 

El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de 

joventut que dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, 

desenvolupament i execució dels projectes i programes adreçats als joves, 

tant a través dels tècnics compartits com a través de l’Oficina Jove del 

Ripollès. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut, s’han ofert els diversos serveis 

als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de 

serveis i activitats per l’any 2019. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a 

subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló, per 

tal establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues 

administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de 

Molló. 

 

L’Ajuntament de Molló en data 17 d’octubre de 2018 va sol·licitar al Consell 

Comarcal del Ripollès els serveis de joventut següents: 

 

- Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual i el 

Pla Local, cada 4 anys (menys aquells projectes que s’especifiquen a 

continuació i tenen un cost a part) amb un cost total de 500,00€/any. 

- Tardes joves amb una tarda al mes amb un cost total de 300€/any. 

- Activitats d’estiu/i/o suport al casal d’estiu amb un cost de 300 euros.  

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 3 de gener de 2019 que consta a 

l’expedient; 

 

 

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

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès 

per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2019, el qual consta a l’expedient X2018000535. 

 

 

Segon. Imputar a la partida de despesa número 2019.330.46504 del 

Pressupost 2019, l’import de 1.100€, d’acord al contingut del conveni.  

 

Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent.  
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Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, 

juntament amb una còpia del conveni. 

 

Cinquè. Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta 

corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme 

els presents acords. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

6.0.- Aprovació definitiva la modificació del plànol de delimitació de la 

franja de prevenció d’incendis forestals de Molló. 

 

 

El Ple de l’Ajuntament de Molló en data 3 de juliol de 2015 va aprovar inicialment el 

plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals de Molló. 

 

Es va sotmetre a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant edicte al 

Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 141 de 23 de juliol de 2015 i en el 

tauler electrònic d’edictes de la Corporació E-Tauler. 

 

Atès que no es van presentar reclamacions ni suggeriments, el Ple de 4 de 

setembre de 2015 va aprovar definitivament el plànol de delimitació de la franja de 

prevenció d’incendis forestals de Molló segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 

d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 

nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, 

modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic. 

 

Vista la proposta de projecte “Projecte executiu d’obertura i manteniment de les 

franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes” 

redactada per Jordi Canals Camprubí, de l’empresa Àpex Forestal i Ambiental. 

 

Vist que per Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2018 es va aprovar 

inicialment el projecte d’obra ordinària “Projecte executiu d’obertura i manteniment 

de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes”. 

 

Vist que transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial, 

sense que s’hagués presentat cap al·legació ni reclamació, el projecte va quedar 

aprovat definitivament aprovat i es va publicar al BOP núm. 227 de data 27 de 

novembre de 2018 l’anunci d’aprovació definitiva. 

 

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per 

les zones urbanes incloses en el document donat que presenten una major precisió 

en el seu disseny. Per això el plànol de delimitació aprovat definitivament  pel Ple 

de l’ajuntament en data 4 de setembre de 2015 queda modificat, pel que fa al 

traçat del polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte 

executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les 
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parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Molló, el qual presenta un major 

ajust i detall. 

 

Vist que per acord de Ple data 2 de novembre de 2018 es va aprovar inicialment la 

modificació del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals 

de Molló, pel que fa al traçat del polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord 

amb el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de 

prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Molló, el qual 

presenta un major ajust i detall. 

 
Vist que transcorregut el termini d’exposició publica de l’acord d’aprovació inicial de 

la modificació del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis 

forestals” que ha estat exposat mitjançant anunci al tauler d'edictes electrònic 

d'aquesta corporació del dia 05/11/2018 al dia 03/12/2018 ambdós inclosos, així 

com el BOP de Girona núm. 217, de 13 de novembre de 2018, des del dia 13 de 

novembre de 2018 fins el dia 13 de desembre de 2018, no s’ha presentat cap 

al·legació ni suggeriment. 

 

Vist el que antecedeix, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:  

 

 

Primer. Aprovar definitivament la modificació del plànol de delimitació de la franja 

de prevenció d’incendis forestals de Molló, pel que fa al traçat del polígons obligats 

situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte executiu d’obertura i manteniment 

de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes 

del municipi de Molló, el qual presenta un major ajust i detall. 

 

Segon. Publicar aquest acord a l’eTauler i al BOP de Girona. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

7.0.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre la fundació privada per a 

la Xarxa Oberta Lliure i Neutral guifi.net i l'Ajuntament de Molló. 

 

Vist que l’Ajuntament com a entitat local preocupada per impulsar l'accés als 

avantatges de la Societat de la Informació i les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació ciutadana, vol col·laborar en el projecte Guifi.net, consistent en el 

desenvolupament de xarxa de Comuns construïda a partir de l'agregació de xarxes 

adherides al Comuns XOLN des de persones individuals, empreses i 

administracions. 

 

Vist que amb data 29 d’octubre de 2018 es va rebre el text del Conveni de 

col·laboració entre la fundació privada per a la Xarxa Oberta Lliure i Neutral 

guifi.net i l'Ajuntament de Molló. 
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L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i 

la Fundació Guifi.net per tal d'impulsar l'accés als avantatges de la Societat de la 

Informació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la ciutadania, i 

alhora fomentar la innovació, competitivitat i desenvolupament econòmic del sector 

a través de la creació d'alternatives en forma de Xarxa de Comuns. 

 

Tenint en compte que l’article 34.1 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de 

Telecomunicacions determina que les administracions públiques han de col·laborar 

a fi de fer efectiu el dret dels operadors de comunicacions electròniques d’ocupar la 

propietat pública i privada per a realitzar el desplegament de xarxes públiques de 

comunicacions electròniques. 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al el Ple l’adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb la Fundació privada per 
a la xarxa oberta, lliure i neutral, guifi.net per a la instal·lació de la fibra òptica al 
municipi de Molló en els termes en què figura en l'expedient. 

 

Segon. Notificar l'acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb el que 

estableixen els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques als interessats i 

emplaçar-los per a la signatura d'aquest. 

 

Tercer. Facultar a l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en 

representació d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 

21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

per subscriure el citat Conveni de Col·laboració i quants documents siguin 

necessaris en la seva execució. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

8.0.- Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2017-

2019 per a l'anualitat 2019. 

 

 

Atès que l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, estableix que els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol 

ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de 

concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es 

pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els 

costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, 

als objectius d'estabilitat pressupostaria. 
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Atès que, així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei General de Subvencions, en el seu article 10.1 estableix que 

"els plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de 

planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d'una 

activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública". 

 

Atès que el Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al 

servei del principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Atès que la naturalesa deis Plans estratègics de subvencions és la d'instrument de 

gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu, sense incidència directa en els 

particulars i no crea, d'aquesta forma, ni drets ni obligacions, quedant condicionada 

la seva efectivitat a l'establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, 

entre d'altres condicionants, a la disponibilitat pressupostaria de cada exercici. 

 

Atès que el Pla Estratègic de la Corporació 2017-2019 va ser aprovat per Ple de 3 

de març de 2017, i que la Corporació vol modificar-ne alguna de les fitxes per 

incrementar-ne la dotació pressupostària. 

 

Per tots aquests motius, aquesta Alcaldia-Presidència en exercici de les facultats 

atribuïdes per l'article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases de règim local,  

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  

 

Primer. Aprovar la modificació de les fitxes del Pla estratègic de subvencions 2017-

2019, que consta a l'expedient, per a l’anualitat 2019.  

 

Segon. Publicar aquest acord a l’E-Tauler del web municipal www.mollo.cat. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

9.0.- Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

en règim de concurrència competitiva al municipi de Molló per a projectes 

culturals i esportius, de foment de les noves tecnologies, pel servei de llar 

d’infants, i pel foment dels esports de neu i infantils, i convocatòria de 

l’any 2019. 

 

Vistes les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència 

competitiva al municipi de Molló per a projectes culturals i esportius, de 

foment de les noves tecnologies, pel servei de llar d’infants i pel foment dels 

esports de neu i infantils que tenen per objecte regular i fixar els criteris i el 

procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de 

les subvencions, que en forma d’ajut econòmic, atorgui l’Ajuntament a través 

de l’Alcaldia amb les finalitats següents:  
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 La cooperació econòmica amb altres entitats, associacions i 

fundacions, públiques i/o privades, en les quals aquest Ajuntament 

participi. 

 Polítiques d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.  

 La situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden 

sorgir associades a la situació econòmica actual i/o futura. 

 

Vist que aquestes subvencions estan previstes en el Pla estratègic de 

subvencions per 2017-2019 aprovat pel Ple de 03-03-2017, i la seva 

modificació pel Ple de data 11 de gener de 2019, i s’ajusten a les previsions 

pressupostàries vigents següents: 

 

Programes:  

 

1. Activitats culturals, festives o d’interès social al municipi: 1.400 €  

2. Activitats esportives al municipi: 1.500 € 

3. Foment de les noves tecnologies i impuls de l’agenda digital: 1.000 €  

4. Ajudes per llar d’infants: 3.000 € 

5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi: 1.500 €  

6. Foment de l’esport infantil i juvenil: 1.500 € 

7. Cooperació cultural pel carnestoltes de la Vall de Camprodon: 100 € 

  

  

Atès que la convocatòria i el procediment que cal seguir en la concessió de 

subvencions es regularà per les Bases, pel Pla estratègic de subvencions 

2017-2019, per les Bases d’execució del Pressupost per al 2019 i, en el seu 

defecte, serà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions (LGS) i la resta de normativa d’aplicació preceptiva;  

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva al municipi de Molló per a projectes 

culturals i esportius, de foment de les noves tecnologies, pel servei de llar 

d’infants, i pel foment dels esports de neu i infantils. Aquestes bases seran 

vigents a partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 

província de Girona. 

 

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al 

tauler d’anuncis de la corporació E-tauler per un termini de vint dies. En cas 

que no es formulin al·legacions durant el període d’exposició pública, aquest 

acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 

 

Tercer. Obrir la convocatòria per atorgar les subvencions en règim de 

concurrència competitiva pels programes 1 (Activitats culturals, festives o 

d’interès social), 2 (Foment de l’esport); 3 (Foment de les noves tecnologies i 

impuls de l’agenda digital), 4 (Ajudes per llar d’infants), 5 (Foment dels 

esports de neu entre els escolars del municipi), 6 (Foment de l’esport infantil 

i juvenil) i 7 (Cooperació cultural pel carnestoltes de la Vall de Camprodon). 
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El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia següent al de la 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte 

de la convocatòria tramesa per la Base de Datos Nacional de Subvenciones  

(BDNS)  i finalitzarà al cap d’un mes a comptar des d’aquesta publicació.  

 

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base quarta 

caldrà presentar-les al Registre General de la Corporació en horari d’atenció 

pública. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a 

l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).   

 

Quart. Publicar extracte d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones, al Butlletí Oficial de la província de Girona i a l’E-Tauler. 

 

Cinquè. Establir com a període elegible de les actuacions de l’1 de gener al 

31 de desembre de 2019, excepte pel programa 4 (Ajudes pel servei de llar 

d’infants) que el període subvencionable va d’1 de setembre de 2017 al 31 de 

juliol de 2018 (curs 2017/18). Establir data límit de justificació el 31 de 

gener de 2020.  

 

Sisè. Fixar que el termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la 

convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de la publicació de 

l’extracte de la convocatòria. La resolució serà  notificada  de  manera  

individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud 

dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar 

des de la data d’adopció de l’acord. 
  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

10.0.- Moció de suport a l’Ajuntament de Setcases per a la col·locació d’un 

cartell de senyalització de l’estació d’esquí de Vallter a la carretera 

comarcal c-17. 

 

L’estació d’esquí Vallter és una de les estacions i serveis turístics de més rellevància 

de la comarca, que impulsa el turisme comarcal i, per tant, també la seva economia 

local.  

 

El Consistori de Setcases considera que l’estació d’esquí de Vallter ha de merèixer 

el mateix tracte que la resta d’estacions de la comarca del Ripollès i comarques 

veïnes, i en aquest sentit, és necessari que l’estació de Vallter rebi la mateixa 

atenció que la resta d’estacions per part de totes les administracions i serveis. 

  

En aquest sentit, l’Ajuntament de Setcases ha comprovat que no hi ha cap cartell 

indicatiu de l’estació Vallter a la carretera comarcal C-17, essent especialment 

remarcable el tram al voltant de la comarca d’Osona, on sí que es poden trobar els 

cartells de senyalització d’altres estacions d’esquí properes. 
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Per aquest motiu, es pretén sol·licitar a carreteres la col·locació d’un cartell 

indicatiu o de senyalització de l’estació d’esquí de Vallter a l’esmentat tram de la 

carretera C-17, juntament amb la senyalització de les altres estacions d’esquí. 

 

Per tot això, l’Ajuntament de Molló proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

Primer. Donar suport a l’Ajuntament de Setcases en la seva petició a l’organisme 

competent per tal que es col·loqui un cartell de senyalització o indicatiu de la pista 

d’esquí de Vallter a la carretera comarcal C-17, concretament, al tram al voltant de 

la comarca d’Osona on es troben els cartells indicatius d’altres estacions d’esquí.  

 

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial de Carreteres de Girona, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell 

Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de Setcases. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

11.0.- Moció ACM-AMI a favor de l’absolució dels presos polítics. 

 

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 

Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels 

cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van 

poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un 

nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 

Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 

antidemocràtics. 

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer 

per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica 

i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 

mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 

proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 

repressió i dels tribunals de justícia.  

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 

l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 

representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 

consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 

Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 

viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 

diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
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Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 

de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana 

la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme 

l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i 

malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va 

succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van 

practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien 

exercir el dret a vot. 

Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les 

urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops 

de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la 

instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  

Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 

política a la situació catalana.  

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de 

l’Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que 

defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de 

España’. 

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 

donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 

expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  

El ple de la corporació de l’Ajuntament de Molló demana l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer. Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 

Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 

referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  

Segon. Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 

inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 

Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 

manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 

existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 

Quart. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i 

el retorn de les persones exiliades.  
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Cinquè. Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 

repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 

preses polítics i persones exiliades.  

Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 

Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

12.0.- Assumptes urgents 

 

No n’hi ha. 

 

13.0.- Precs i preguntes 

 

No n’hi ha. 

 

 

 

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

 

 

 

Signat electrònicament, 
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