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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 

DE 2020 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2020000007  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 27 de novembre de 2020 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:16 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibañez Gonzalez, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

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 les següents actes:  

 

- ACTA NÚM. 5/2020, de 25 de setembre de 2020, sessió ordinària. 

- ACTA NÚM. 6/2020, de 30 d’octubre de 2020, sessió extraordinària.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

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

carpeta del regidor, del núm. 2020DECR000373 al 2020DECR000446. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 148 a 

la 189 de l’any 2020. 

 

Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 148 a la 189, 

corresponents a l’any 2020.  

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del període mig de 

pagament (PMP) del 3er trimestre de 2020. 

 

 

Es fa saber que en data 29 d’octubre de 2020 es va trametre al MINHAP la 

informació del PMP del 3er trimestre de 2020 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 

b) de la  Ordre  HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació relativa a la Llei Orgànica 2/2012 de  

27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  de conformitat amb 

l’establert a la Disposició transitòria  Única  del RD  635/2014, de 25 de juliol,  per 

la que es desenvolupa la metodologia  de càlcul  del període mig de pagament a 

proveïdors  de les Administracions públiques  i les condicions  i procediments de 

retenció de recursos dels règims de finançament  previstos a la Llei Orgànica 

2/2012 de 27 d’abril d’EPSF amb el resultat que  es transcriu literal de l’aplicatiu: 

 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 
Pagadas 

(días) 

Importe 
Pagos 
Realizados 

(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 
Pendientes 

(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Molló 1,55 153.039,13 0,00 0,00 1,55 
 

PMP 
Global  

153.039,13  0,00   1,55 
 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

5.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3er trimestre 

del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda. 

 

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. 
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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 d’acord amb l’article 

16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació  previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la 

finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri 

d’Hisenda i Funció Pública. 

 

Es per 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 tercer trimestre del pressupost de 2020, el contingut 

del qual consta a l’expedient.  

 

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma 

AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera 

amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 30 d’octubre de 

2020. 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

6.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu 

dels serveis del 2019. 

 

Es fa saber que en data 30-10-2020 es va trametre al Ministeri d'Hisenda 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 2019 

Expedient: X2020000661 
 
Vista la obligació d’aquest Ajuntament d’informar el cost efectiu dels serveis públics, relatius 

a l’any anterior. 
 
De conformitat amb el decret 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 
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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 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 l’Annex adjunt, es detalla la relació de serveis de prestació obligatòria i els 
derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades, respectivament, durant l’exercici 
2019 d’aquest Ajuntament, en la que s’especifica 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 
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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. 
Annex - Imputació de costos: 
COSTOS DIRECTES (CES 2019): CAPÍTOL 2 I 4 I AMORTITZACIONS 6 
 
 

AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

   

       PRESSUPOST DE 
DESPESES 

2019 

   

       
Classificació 

DENOMINACIÓ DE LES 
APLICACIONS 

 

Obligacions 
Amortització 

     

 

reconegudes immobilitzat 

Org. Prog. Econ. 

    
1 1532 21001 

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES 
PÚBLIQUES 

1.560,69 

 
1 1532 619 

INVERSIONS VIES 
PÚBLIQUES 

 

45.650,39 3.043,36 

       

   
Total Programa  1532 1.560,69 3.043,36 

    
  

 
1 160 21003 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
CLAVEGUERAM 

225,98 

 

       

   
Total Programa  160 225,98 

 

    
  

 1 161 21003 Infraestructures i béns naturals 

  
1 161 21300 

CONSERVACIÓ XARXA 

AIGUA 
 

5.463,02 

 1 161 22501 CÀNON AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 25.525,45 

 1 161 60901 MILLORA CAPTACIO AIGUA FAVARS 76.000,00 5.066,67 

1 161 62301 CLORACIÓ DIPÒSIT AIGUA ESPINAVELL 23.472,24 1.676,58 

       

   
Total Programa  161 30.988,47 6.743,25 

    
  

 

    
  

 
1 164 21202 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
CEMENTIRI 

8.019,70 

 

       

   
Total Programa  164 8.019,70 

 

    
  

 
1 165 21302 

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 
ENLLUMENAT PÚBLIC 

8.950,22 
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1 165 22100 ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

24.767,39 

 
    

 

33.717,61 

 
    

 
 

 
1 165 62300 

MILLORA ENLLUMENAT 

PÚBLIC 
 

51.549,67 
3.682,12 

       

   
Total Programa  165 33.717,61 3.682,12 

    
  

 1 170 635 MOBILIARI URBÀ 

 

6.072,14 607,21 

       

   
Total Programa  170 

 
607,21 

    
  

 1 171 22709 TREBALLS ENJARDINAMENT 

 

8.407,95 

 

       

   
Total Programa  171 8.407,95 

 

    
  

 1 341 22609 FOMENT I PROMOCIÓ DE L'ESPORT 8.777,99 

 
    

 
 

    TOTAL CAPITOL 2  8.777,99  

      

1 341 48002 
PROGRAMES DE SUBVENCIONS: 2- 
ESPORTS 

450,00 

 
1 341 48005 

PROGRAMES DE SUBVENCIONS: 5- 
ESPORTS DE NEU 

450,00 

 
1 341 48006 

PROGRAMES DE SUBVENCIONS: 6- 

ESPORTS INFANTILS 
700,00 

 
   

TOTAL CAPÍTOL 4 

 

1.600,00 

 

       

   
Total Programa  341 10.377,99 

 

    
  

 1 342 22605 DESPESES PISCINES 

 

8.870,51 

 1 342 63901 MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 13.267,65 947,69 

       

   
Total Programa  342 8.870,51 947,69 

    
  

 

    
  

 1 432 22605 PROMOCIÓ I FOMENT DEL TURISME 6.140,62 

 

       

   
Total Programa  432 6.140,62 

 

    
  

 1 450 21200 DESPESES MANTENIMENT REFUGI 11.626,60 

 
1 450 21301 

MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 

ESTRIS 
4.491,89 

 1 450 22103 Combustibles i carburants 

 

2.895,50 

       

1 450 62300 ADQUISICIÓ EINES, MAQUINÀRIA, ... 4.281,63 305,83 

       

   
Total Programa  450 19.013,99 305,83 

    
  

 
1 454 21000 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE 
CAMINS 

21.044,97 

 
1 454 619 

MILLORA I CONDICIONAMENT CAMINS 

RURALS 
35.728,24 

2.381,88 
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Total Programa  454 21.044,97 2.381,88 

    
  

 1 459 626 ADQUISICIÓ FIBRA OPTICA 

 

14.999,99 1.875,00 

       

       

   
Total Programa  459  1.875,00 

    
  

 

   

Total cap 2 Programa  45 40.058,96 4.562,71 

    
  

 1 920 12000 Sous del Grup A1 

 

1.631,49 

 1 920 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 9.351,25 

 1 920 12006 Triennis 

 

1.025,47 

 
1 920 12100 

RETR. COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS 

(CD( 
5.606,46 

 1 920 12101 Complement específic 

 

5.307,69 

 1 920 13100 LABORAL TEMPORAL. 

 

62.471,11 

 1 920 15100 Gratificacions 

   1 920 16000 Seguretat Social 

 

31.646,67 

 
   

TOTAL CAPITOL 1 (920) 117.040,14 

       

1 920 21201 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS 
PÚBLICS 

2.436,91 

 
1 920 21600 

MANTENIMENTS EQUIPS INFORMÀTICS I 
FOTOCOPIADORA 

3.863,36 

 
1 920 22000 

MANTERIAL D'OFICINA ORDINARI NO 
INVENTARIABLE 

524,14 

 
1 920 22100 

SUBMINISTRAMENT LLUM I CALEFACCIÓ 
EDIFICIS MUNICIPALS 

9.002,60 

 1 920 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 4.947,55 

 1 920 22201 COMUNICACIONS POSTALS 

 

122,59 

 1 920 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES. 

 

4.026,11 

 1 920 22602 ANUNCIS OFICIALS 

 

376,28 

 1 920 22699 Altres despeses diverses 

 

776,29 

 1 920 22700 NETEJA CASA DE LA VILA 

 

3.261,56 

 1 920 22703 SERVEIS JURÍDICS 

 

291,61 

 
1 920 22706 

SERVEIS TÈCNICS I REDACCIÓ DE 
PROJECTES 

19.825,85 

 1 920 22791 RISCOS LABORALS 

 

889,47 

 
1 920 22799 

XALOC, ASSESSORAMENT JURÍDIC I 
ECONÒMIC 

4.726,97 

 
1 920 23120 

DIETES I LOCOMOCIONS PERSONAL 
AJUNTAMENT 

425,63 

 1 920 359 Altres despeses financeres 

 

575,70 

 
1 920 46600 

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN 
MUNICIPIS 

380,05 

 1 920 62600 ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC 2.945,64  

          TOTAL CAPITOL 2 (920) 59.398,31  

      

   
Total Programa  920 176.438,45 

 

    
  

  
OBSERVACIONS: 
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Els costos directes associats a prestació de serveis són els ombrejats amb color rosa.   
Els costos ombrejats amb color blau són el total d’inversions realitzades, però en realitat només s’ha 
imputat la seva amortització anual corresponent a l’exercici 2019 (ombrejats amb color rosa) 
 
Els costos totals  que s’han imputat són els emmarcats amb vora i en negreta.  (al MINHAP) 
 
 
 

 

COSTOS INDIRECTES (CES 2019): IMPUTACIÓ DESPESES 

PROGRAMA 920 (PERSONAL + CAPÍTOL 2) 
 

    

COSTOS INDIRECTES - CES 2019: 
    

       

   
% 

Desp Grals 
(920.2xx) 

Costos 
personal 
(920.1xx) 

 CES 2019 
INDIRECTES  

1531 Accés 

 
  

                                 
-   €  

                        
1.369,91 €  

                  
1.369,91 €  

1532 Pavimentació   

                                 

-   €  

                        

1.985,16 €  

                  

1.985,16 €  

160 Clavegueram   
                                 
-   €  

                        
2.451,40 €  

                  
2.451,40 €  

161 Aigua 

 
  

                                 

-   €  

                      

15.187,46 €  

               

15.187,46 €  

1621 Recollida 

 
  

                                 
-   €    

                              
-   €  

163 Neteja 

 

  
                                 
-   €  

                      
10.876,50 €  

               
10.876,50 €  

164 Cementiri i AF   
                                 
-   €  

                        
3.916,63 €  

                  
3.916,63 €  

165 Enllumenat 

 

  
                                 
-   €  

                        
6.824,67 €  

                  
6.824,67 €  

171 Parc 

 
  

                                 
-   €    

                              
-   €  

231 Avaluacio 

 
  

                                 
-   €    

                              
-   €  

151/150P Urbanisme 

 
1  

                        
593,98 €    

                     
593,98 €  

1522/150P Conserv i rehab edificació   

                                

-   €    

                              

-   €  

160 Evacuació i tract.aigues     
                           
615,25 €  

                     
615,25 €  

45 
 Infrastructura viària i 
equipaments 5  

                    
2.969,92 €    

                  
2.969,92 €  

134/130P Trànsit, estacionament   
                                
-   €    

                              
-   €  

432/430P Turisme 

 
10  

                    
5.939,83 €    

                  
5.939,83 €  

4311/430P Fires 

 
5  

                    

2.969,92 €    

                  

2.969,92 €  

341/340P Prom Esport 3  
                    
1.781,95 €    

                  
1.781,95 €  



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

342/340P Instal·lacions esportives 3  
                    
1.781,95 €    

                  
1.781,95 €  

333/330P Equipaments culturals   
                                
-   €    

                              
-   €  

334/330P Prom Cultura 7  
                    
4.157,88 €    

                  
4.157,88 €  

323/324/320P Manteniment Escoles   
                                
-   €    

                              
-   €  

491/492 Prom ús TICs   

                                

-   €    

                              

-   €  

920 Admo Gral 

 
  

                                

-   €    

                              

-   €  

   
34  

                  
20.195,43 €    

               
63.422,39 €  

 

En quant 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.”    
 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

7.0.- Donar compte de l’elaboració del Pla Anual de control financer de 

l’Ajuntament de Molló, de règim de control simplificat, per a l’exercici 

2021. 

 

Es dóna compte de l’elaboració per part de la interventora del Pla Anual de control 

financer de l’Ajuntament de Molló, de règim de control simplificat, per a l’exercici 

2021, que es transcriu a continuació: 

 

“PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ, DE 

RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT, PER A L’EXERCICI 2021 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 

control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) té per objecte el 

desplegament reglamentari previst en l'article 213 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març (RDLeg 2/2004). 

 

El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre la base de 

l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un model consistent amb 

l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles, 

tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores 

substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de 

l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan 

interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. 
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En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 11/05/2018 es va 

configurar el model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització 

prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a 

la presa de raó en comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la 

funció interventora. 

 

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RD 424/2017 incorpora 

importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta 

matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte 

verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic 

financer per comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els 

regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió 

financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per 

l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així definit, 

comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en 

ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004. 

 

L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri, amb 

mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general 

consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció 

interventora i de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en 

base a una anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest 

pressupost. Per assolir aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris 

i suficients a l'òrgan interventor. 

 

Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 

del RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de 

control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions planificables de control 

permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció 

de les actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb 

caràcter previ a l’adopció dels corresponents acords (actuacions obligatòries no 

planificades). 

 

Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació 

(actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la 

base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin 

aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles 

(actuacions planificades). 

 

També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si 

s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes 

concedides que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, 

d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

Atès que a aquesta entitat li és d’aplicació el règim de control intern simplificat 

segons el que s’estableix en els articles 39 i 40 del RD 424/2017, no es preveuen 

actuacions seleccionades de control financer (actuacions planificades), però es 
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detallen en aquest Pla les actuacions previstes en les normes pressupostàries i 

reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan 

interventor (actuacions obligatòries planificades). 

 

En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla que 

determina el marc de les actuacions de control financer a realitzar durant l’exercici 

2021. 

 

2. ACTUACIONS A REALIZAR 

2.1. En matèria de control permanent 

 

2.1.1 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 

 

D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exercirà sobre 

l'entitat local i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Amb 

caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes 

pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local 

atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions 

es realitzaran amb caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria. 

 

a) 2.1.1_L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 

comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament que 

preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que 

no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de 

factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en 

cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

 

b) 2.2.1_L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 

morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

 

c) 2.2.2_La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses 

realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 

pressupostària (compte 413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de 

comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 

de control del deute comercial en el sector públic). 

 

2.1.2 Actuacions seleccionades 

 

Atès que aquesta entitat va informar al ple sobre l’aplicació del règim de control 

intern simplificat, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer 

(actuacions planificades). 

 

2.2 En matèria d’auditoria pública 

 

En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta matèria. 

 

2.3 Control financer de les subvencions i ajuts concedits 

 

El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, 

de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que es puguin concedir. 
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L’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada entitat local 

atenent els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, i vist que no es 

detecten riscos en aquest concepte, no es selecciona cap línia de subvenció per a 

l’exercici del control financer de subvencions. 

  

3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ 

 

Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà 

aprovar una memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i 

objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst 

per a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de 

determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar. 

 

4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A LA L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 

DE CONTROL FINANCER 

 

L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran 

per l’òrgan interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que 

preveuen el RD 424/2017 i les normes tècniques de control financer i auditoria 

pública dictades per la IGAE. 

 

5. MITJANS DISPONIBLES 

 

Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme 

directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti 

necessària. 

 

6. MODIFICACIÓ DEL PLA 

 

La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució 

de controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de 

les entitats objecte de control, per insuficiència de mitjans o per altres raons 

degudament ponderades. 

 

7. INFORMACIÓ AL PLE 

 

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte 

al ple de la corporació. 

 

Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la 

Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes 

tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE. 

 

D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 424/2017, els 

informes definitius que resultin de les actuacions incloses en el present Pla, 

conjuntament amb les al·legacions efectuades, seran enviats, a través del 

president, al ple de la corporació per al seu coneixement.   

 

8. PUBLICITAT DEL PLA 
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Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que 

estableix l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern.” 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

8.0.- Aprovació de la delegació a la Diputació de Girona  de la gestió, 

recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del domini públic 

local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

d’interès general. 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant 

LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, 

d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la 

prestació dels  serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i 

executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

règim jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions públiques prestaran 

en l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions poguessin sol·licitar per 

a l'eficaç exercici de les seves competències. 

 

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 

correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), 

concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en 

altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret 

públic que la mateixa Llei els atribueix. 

 

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran 

importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de 

la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats 

mecanismes de delegació previstos en la legislació. 

 

Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti l’abast i contingut de les 

delegacions que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, 

i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió 

Tributària.  

 

Vist l’informe de secretaria intervenció de data 23 de novembre de 2020, examinada 

la proposta ¡, i amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL,  es proposa al Ple 

el Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 

del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que 

s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació 

s’especifiquen: 
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TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ 

      Voluntària Executiva 

Taxa d’aprofitament especial del 

domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de 

serveis de subministraments 

d’interès general 

X X X X 

 

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, 

l’organisme autònom creat a tal efecte.  

 

En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i 

traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions de conformitat 

amb l’establert al Pla de de serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i 

inspecció  dels tributs i altres ingressos de dret públic  delegats a la Diputació de 

Girona aprovat pel Consell Rector en data 7 de juliol (BOP de Girona núm. 135 de 

15 de juliol). 

  

SEGON. La present delegació romandrà vigent fins que no es REVOQUI 

TOTALMENT la competència de tots els ingressos de dret públic per part de l’Ens 

delegant o per renuncia de la Diputació de Girona tot respectant el que es recull al 

Pla de serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels 

tributs i altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de 

Girona núm. 135 de 15 de juliol).  

 

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 

present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 

pagament dels imports especificats en cada moment a l’Ordenança Fiscal vigent de 

prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona. 

 

QUART.  Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona 

s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la seva normativa interna, en 

virtut del que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies facultats 

d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

 

CINQUÈ. Aprovar conforme la delegació es regeix per l’establert al Pla de serveis 

per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció  dels tributs i altres 

ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona vigent en cada moment. 

 

SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï   

l’acceptació de la delegació conferida. 

 

SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, 

publicarà el present acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que 

disposa l’article 7.2 del TRLRHL. 
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ANNEX I 

 

La gestió tributària de la taxa comporta la realització de les següents 

actuacions, respecte dels ingressos de dret públic delegats: 

1. Determinar els calendaris fiscals dels tributs i altres ingressos de 

cobrament periòdic per rebut. 

2. Determinar el deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 

de cobrament o padrons fiscals, possibilitat de la tramitació d’altes, 

baixes i modificacions en els tributs de caràcter periòdic i la seva 

aprovació i exposició pública. 

3. Practicar les liquidacions dels deutes tributaris.  

4. Resoldre les sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i 

bonificacions legalment previstes. 

5. Practicar els prorratejos en els supòsits legalment previstos. 

6. Resoldre i executar els expedients de devolució d'ingressos, deguts i 

indeguts. 

7. Resoldre els recursos contra els actes de gestió tributària realitzats 

en l'àmbit del present Pla de serveis. 

8. Prestar assistència i informar al contribuent sobre les matèries 

anteriors. 

9. Realitzar qualsevol altre actuació d'aplicació dels tributs no integrada 

en les funcions d'inspecció i recaptació. 

La recaptació voluntària i executiva de la taxa comporta la realització de les 

següents actuacions:  

 

1. Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats 

col·laboradores i establir els límits de la col·laboració. 

2. Recaptar els deutes en període voluntari i en període executiu. 

3. Practicar les notificacions col·lectives, en valors rebut, i 

individuals, en les liquidacions per ingrés directe. 

4. Aprovar els actes de compensació de deute en període voluntari i 

executiu de pagament. 

5. Resoldre els recursos contra els actes de recaptació dels ingressos 

delegats. 

6. Dictar la provisió de constrenyiment dels valors sobre els quals 

s'hagi realitzat la gestió recaptadora en voluntària i liquidar 

recàrrecs, interessos de demora i costes. 

7. Notificar la provisió de constrenyiment de tots els valors sobre els 

quals es realitzin actuacions en executiva. 

8. Resoldre els recursos contra la provisió de constrenyiment i les 

diligències d’embargament. 
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9. Realitzar totes les actuacions del procediment de constrenyiment 

encaminades al cobrament dels deutes.  

10. Resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament presentades 

tant en període voluntari com en període executiu. 

11. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les. 

12. Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 

13. Adoptar les mesures cautelars en els termes previstos en l'article 

81 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en 

endavant, LGT). 

14. Executar les garanties conforme al que s'estableix en els articles 

168 de la LGT i 74 del RGR. 

15. Acordar la declaració de fallit i crèdit incobrable. 

16. Acordar la declaració de derivació de responsabilitat. 

17. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 

18. Subhastar electrònicament els béns i adjudicar-los, si és el cas. 

19. Acordar la suspensió del procediment. 

20. Resoldre terceries de domini i de millor dret. 

21. Proposar l’adjudicació de béns a l’ens creditor, expedint les 

certificacions necessàries per a la seva inscripció en els registres 

públics. 

22. Declarar la prescripció del deute. 

23. Qualsevol altra facultat prevista en el RGR o una altra normativa 

aplicable, en particular, realitzar les funcions de recerca i 

comprovació de la situació dels béns o drets dels obligats 

tributaris previstes en l'article 162 de la LGT que condueixin a la 

realització del deute. 

 

La delegació de la funció d’inspecció i comprovació de la taxa comporta, a més, les 

funcions de liquidació i recaptació de les liquidacions resultants de l’ingrés 

inspeccionat, l’exercici de les funcions següents: 

 

1. Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per 

descobrir els que siguin ignorats per l’Administració tributària 

local. 

2. Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes 

en les declaracions i autoliquidacions que els obligats tributaris 

hagin presentat.  

3. Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris 

que figurin als documents d’ingrés. 

4. Practicar i notificar les liquidacions tributàries resultants de les 

seves actuacions de comprovació i investigació. 

5. Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o 

gaudi de qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions 

tributàries. 

6. Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el 
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contingut i la naturalesa de les actuacions inspectores que 

s’iniciïn, sobre els drets i deures que els corresponguin, sobre les 

normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets 

que se’n derivin. 

7. Totes les altres actuacions dimanants dels procediments de 

comprovació de tributs locals que la normativa estableix en cada 

cas. 

8. Cercar la informació necessària perquè els òrgans de 

l’Administració tributària local puguin portar a terme les seves 

funcions. 

9. Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, 

patrimonis, empreses i altres elements quan sigui necessari per 

determinar les obligacions tributàries.  

10. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
Així mateix, si es detecta que els fets comprovats o investigats són constitutius 

d’infracció tributària, s’incoarà l’expedient sancionador corresponent i s’exerciran 

les facultats derivades de la potestat sancionadora tributària. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

9.0.- Moció per sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana  el desdoblament i millora de la línia ferroviària de rodalies R3 

L'Hospitalet de Llobregat -Barcelona - Vic - Ripoll - Puigcerdà - La Tor de 

Querol. 

 

La pandèmia de la COVID ens ha demostrat que el teletreball i la reducció de la 

mobilitat en transport privat són beneficioses per la qualitat de vida, per la 

sostenibilitat econòmica familiar i per la salut del planeta.  

 

Catalunya és un país petit. Però quan parlem de transport públic i, especialment, 

transport ferroviari, avui és encara un país de dues velocitats, i això entra 

absolutament en contradicció amb la imprescindible vertebració territorial. El 

transport i les comunicacions són eines de vertebració del territori i no han 

d’esdevenir en cap cas fronteres o línies de divisió.  

 

Per evitar el despoblament de part del territori és necessari conscienciar-nos que 

cohesió territorial i cohesió social van de la mà, sempre estan unides. I hem 

d’assegurar que qualsevol ciutadana o ciutadà de Catalunya, visqui on visqui, tindrà 

les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu projecte vital, personal i familiar, 

sense haver de renunciar al millor nivell de benestar i qualitat de vida.  

 

I això implica l’accés als millors serveis públics, però també la necessitat de 

disposar d’infraestructures suficients per poder desenvolupar projectes 

professionals i econòmics sense haver de migrar a altres poblacions. Així, avui, 

disposar de fibra òptica, cobertura de telefonia mòbil i bones connexions de 
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transport públic és tan important com fa molts anys ho van ser les carreteres, els 

hospitals comarcals, les escoles o els equipaments esportius i culturals.   

 

La línia R3 (L’Hospitalet de Llobregat - La Tor de Querol) és l’única línia que dona 

un servei nord-sud a Catalunya al llarg de l’eix del riu Congost, connectant l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona amb Osona, el Ripollès i la Cerdanya, i esdevenint l’únic 

canal ferroviari entre aquestes tres comarques i l’àrea de Barcelona.   

 

Són 161 km i 35 estacions, en una línia d’ample ibèric que a data d’avui és l’única 

línia de rodalies que discorre en gran part del seu recorregut per via única. En 

concret, des de Montcada bifurcació i fins a la Tor de Querol.   

 

Aquesta estructura de la infraestructura limita la seva la capacitat operativa així 

com la capacitat de reacció i la fiabilitat de la mateixa, esdevenint la línia que 

presenta el menor índex de puntualitat de totes les línies ferroviàries (en concret 

d’un 88,6%).   

 

Aquesta situació, denunciada públicament en repetides ocasions, és un fre al 

desenvolupament econòmic i al benestar i la qualitat de vida de la nostra 

ciutadania. L’R3 no tan sols actua com a node de connexió amb Barcelona, sinó que 

és també un element cohesionador de les comarques centrals de Catalunya, i el seu 

desdoblament és una necessitat per millorar el servei de la ciutadania, però també 

per reforçar el teixit industrial,  fer-lo més competitiu i obrir la porta a una major 

internacionalització.  

 

Des del territori afectat institucions, partits polítics, entitats i associacions hem 

actuat de forma molt activa per reclamar una solució. Malauradament, avui la R3 és 

una línia del segle XIX incapaç de donar servei a la ciutadania del segle XXI.  

 

Des de l’any 1980 van començar a dibuixar-se propostes de millora i inversió, i des 

de l’any 1981 data la primera promesa per desdoblar-la, i existeixen projectes de 

remodelació i millora concrets des de fa més de 20 anys. 

 

Malgrat els treballs polítics i tècnics d’aquests darrers anys, el desdoblament 

avança molt lentament. En aquest sentit s’ha fet el treball administratiu que ha 

permès dotar i executar els projectes per suprimir els passos a nivell del tram i la 

infraestructura de seguretat i electrificació del mateix. 

  

Falta, encara, dotar de pressupost per adequar les estacions del tram per tal 

d’incloure-hi la nova via desdoblada, adequar l’espai i suprimir les barreres 

arquitectòniques de les mateixes. També s’han de fer les obres de desdoblament de 

la via, les catenàries i les plataformes oportunes, i cal avançar en tots els tràmits 

ambientals que siguin necessaris pel conjunt de la línia.  

 

En aquests darrers anys s’ha prioritzat el desplegament de molts quilòmetres de 

línia de trens d’alta velocitat, i en canvi no s’ha apostat decididament per invertir en 

rodalies, que és el transport ferroviari que té més demanda diària i més afecta el 

treball i la vida de la nostra ciutadania. 

 

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Molló 
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ACORDA  

  

Primer.- Definir l’ampliació i desdoblament de la R3 com una obra estratègica de 

país per avançar en la cohesió territorial i social de les comarques afectades i 

millorar la qualitat de vida i benestar de la ciutadania, així com reforçar l’activitat 

econòmica.  

  

Segon.- Reclamar a ADIF i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 

l’execució de les obres anunciades i compromeses.  

  

Tercer.- Demanar que els propers pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 

contemplin les quantitats i partides necessàries per iniciar de manera urgent les 

obres, i que aquestes es desenvolupin de manera seguida, sense dilacions, fins 

acabar la remodelació total de la línia. Així mateix, sol·licitar que les inversions en 

aquesta línia siguin incloses dins dels projectes prioritaris de l’estat espanyol del Pla 

de Reconstrucció de la Unió Europea. 

 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui en té la 

competència, a presentar una proposta d’increment i millora dels horaris i la 

tipologia dels trens que s’utilitzen en la R3. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana, al President del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Ripollès i a 

l’Ajuntament de Ripoll. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

10.0.- Moció de suport als Consells Esportius de Catalunya per declarar 

l'activitat física "bé essencial". 

 

 

Vista la moció tramesa pel Consell Esportiu del Ripollès següent: 

 

Els consells esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé 

essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com la salut, 

l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i 

manifestem: 

 

• Que l’activitat física és segura i cal protegir-la i assegurar-ne l’accés a 

tothom, especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya. 

 

• Que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de 

garantir, seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels 
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programes d’esport escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments 

esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades. 

 

• Que l’activitat física ajuda a la socialització, en aquests moments 

d’aïllament per les restriccions imposades per la pandèmia, i és també des 

d’aquest punt de vista que la declaració de l’activitat física com a bé 

essencial hauria de contemplar mesures per garantir l’accés de la ciutadania 

a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats 

sense ànim de lucre. 

 

• Que cal que el Govern de la Generalitat activi el pla de xoc de l’esport a 

l’escola que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al 

Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de 

Catalunya. 

 

• Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, 

el Govern cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per 

tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions 

que es puguin derivar de la situació de pandèmia. 

 

• Que el tancament de l’activitat física té un fort impacte econòmic en el 

sector esportiu, des del qual valorem positivament les primeres ajudes 

anunciades per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, que 

segons els consells esportius, s’haurien de diferenciar tres grans blocs: el 

sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions 

locals, que són les principals prestadores de serveis esportius a la població. 

 

• Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris 

en les bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per 

assegurar-ne el manteniment, malgrat les aturades de les activitats que es 

puguin produir. 

 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar ple suport a allò que han manifestat els Consells Esportius de 

Catalunya i a la petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física 

com a bé essencial a Catalunya. 

 

Segon.-. Traslladar aquest acord a la Secretaria general de l’Esport i l’Activitat 

Física del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Unió 

de Consells Esportius de Catalunya i al Consell Esportiu del Ripollès. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

11.0.- Assumptes urgents. 
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No n’hi ha. 

 

12.0.- Precs i preguntes. 

 

No n’hi ha. 

 

 

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

 

 

Signat electrònicament, 

 


		2021-01-25T10:23:09+0100
	JOSEP COMA GUITART - DNI 43629298T (SIG) - 25/01/2021 10:23:09 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde


		2021-01-25T10:40:56+0100
	CPISR-1 C Cristina Reig Franch - 25/01/2021 10:40:56 - Càrrec: Secretària - Interventora
	#T#Secretària - Interventora




