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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament 

 
Núm: 10 
Caràcter: ordinari 
Dia: 10 de novembre de 2017 

Inici: 21:00 
Acabament: 21:40 
Lloc: Sala de Plens 

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

Sra. Mireia Solé Hernández  
Sra. Elena Llongarriu Guillamet 
Sra. Carme Serra Casamitjasa 
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 

Sr. Sebastià Folcrà Nou  
Excusa: Cap 
 

Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques 
necessàries de Secretaria. 

 
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix 
l’article 98c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 

És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte 
de tractar els punts inclosos al següent: 

 

Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

2. Correspondència 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades 
5. Donar compte del període mig de pagaments corresponent al 3r. trimestre de 

2017 i tramès al MINHAFP 
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3r trimestre del 2017 al 

MINHAFP 

7. Donar compte de la tramesa al MINHAFP del cost efectiu dels costos del servei. 
Exercici 2016 

8. Aprovació del text refós de la modificació puntual número 5 del POUM de Molló 

en relació al PAU 10 a Espinavell 
9. Assumptes urgents. 
10. Precs i preguntes. 

 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 

S’aproven per unanimitat  les actes de Plens següents: 
 
- Acta núm. 6, d’1 de setembre de 2017, ordinària 
- Acta núm. 7, de 20 d’octubre de 2017, extraordinària 

- Acta núm. 8, de 20 d’octubre de 2017, extraordinària i urgent 
- Acta núm. 9, de 23 d’octubre de 2017, extraordinària i urgent 
 

 
2. Correspondència oficial. 
 

Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple: 
 
Data Resum 

 
17/10/2017 

Direcció General de la Policia. Agraïment del reconeixement 
intervenció cossos de seguretat en la gestió dels atacs soferts el 
mes d’agost a Barcelona i Cambrils. 

 
17/10/2017 

Proposta de resolució provisional de concessió de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 
2018-2020 del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge.  
 
El Ple en queda assabentat 

 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 

Es dona compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària 
següents: 
 
Núm. 

Ple 

Data Matèria 

1 28-08 Contracte menor d’obra projecte d’urbanització de parc infantil i 

aparcament a Espinavell – Fase 1. 

2 28-08 Baixa del rebut d’escombraries de l’habitatge del carrer de la Guardiola, 

20, 1º, 1ª. 

3 28-08 Aprovació expedient de generació de crèdits. 

4 28-08 Incoació d’un expedient de generació de crèdits.  

5 29-08 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018. 

6 30-08 Autorització de pas de la pedalada la Tria Bike 2017 organitzada per 

l’Associació Esportiva Batec Garrotxí pel terme municipal de Molló.  

7 30-08 Autorització de pas del Rally Comptat de Cerdanya organitzada per 

Cerdanya Racing Club pel terme municipal de Molló.  

8 30-08 Retorn de la part proporcional del rebut del IVTM per baixa definitiva del 

vehicle Volkswagen Golf 1.9, matrícula 6975CXV. 

9 1-09 Incoació d’un expedient de generació de crèdits.  

10 1-09 Aprovació expedient de generació de crèdits.  

11 4-09 Resolució de llocs de venda ambulant per a la fira de la trumfa, el 10 de 

setembre de 2017. 

12 4-09 Baixa dels rebuts d’escombraries i aigua de l’habitatge del Carrer de la 

Guardiola, 61, 1º, i nova liquidació.  

13 7-09 Suport al Referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya pel dia 1 

d’octubre de 2017. 

14 8-09 Assabentat de la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 

carrer de la Retirada, 1. 

15 8-09 Incoació de protecció de la legalitat urbanística per deficiències 
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estructurals a l’edifici del Carrer de la Guardiola, 61 

16 12-09 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018. 

17 12-09 Autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa.  

18 13-09 Autorització de rodatge cinematogràfic “Caravan”, a la carretera C-38, al 

terme municipal de Molló. 

19 13-09 Contracte menor d’adequació de les tanques perimetrals de seguretat de la 

pista poliesportiva i de la piscina municipal.  

20 13-09 Arxiu a l’expedient d’incoació de protecció de la legalitat urbanística per 

despreniment de façana al carrer de Sant Sebastià, 10 i 12 

21 15-09 Atorgament de llicència obres al Passeig Vallespir, 10 

22 18-09 Suspensió de llicència de parcel·lació urbanística i requeriment de 

documentació al Carrer Sola Morales, 11-13, de Molló. 

23 18-09 Acceptació de l’atorgament de subvenció per a la realització d’inversions 

per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

24 18-09 Retorn dels avals i la fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament 

de llicència d’obres al passeig Vallespir, 8. 

25 18-09 D’assabentat de la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar entre 

mitgeres del Carrer de les Marrades, 1, de Molló. 

26 25-09 Acceptació de la renúncia del dret a l’ús i trasllat de restes del nínxol 183 

del cementiri.  

27 27-09 Expedició de certificat de Secretaria.  

28 27-09 Expedició de certificat de Secretaria.  

29 29-09 Atorgament de llicència d’obres al veïnat de Moixons, 9. 

30 2-10 Atorgament de llicència d’obres majors per la construcció de coberts d’ús 

ramader, al veïnat de Moixons, 9.  

31 4-10 Expedició de certificat de Secretaria.  

32 6-10 Resolució dels llocs de venda ambulant per la Tria de Mulats d’Espinavell 

2017. 

33 6-10 Atorgament de llicència d’obres al Carrer Mossèn Joan Giramé, 2 

34 6-10 Atorgament de llicència d’obres al veïnat de Fabert, 1 

35 6-10 Atorgament de llicència d’obres al Carrer de Sant Sebastià, 19 

36 6-10 Atorgament de llicència d’obres a l Carrer Mossèn Joan Giramé, 6 

37 9-10 Atorgament de llicència d’obres majors per ampliació de magatzem d’ús 

ramader al polígon 1, parcel·la 144, d’Espinavell.  

38 9-10 Atorgament de llicència d’obres majors per la reducció volumètrica i 

reconstrucció de coberta, al veïnat de Fabert, 15 

39 9-10 Incoació per a l’elaboració del Pressupost General 2018. 

40 11-10 Incoació de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals pel 2018.  

41 11-10 Incoació de l’expedient de modificació de crèdit 11/2017 mitjançant 

transferències entre aplicacions pressupostàries. 

42 13-10 Sobre expedient de modificació de crèdit 11/2017 mitjançant 

transferències entre partides. 

43 14-10 Declaració de 3 dies de dol al municipi per la mort de 4 joves en un 

accident de trànsit a la pista forestal d’Espinavell.  

44 16-10 Indemnització als ramaders participants a la tria de Mulats d’Espinavell 

2017. 

45 16-10 Aprovació per sotmetre el Projecte de Pressupost 2018 al Ple Municipal.  

46 24-10 Resolució del recurs de reposició potestatiu contra l’aprovació definitiva del 

projecte d’obra ordinària d’urbanització a Espinavell per a la construcció 

d’un parc infantil i una zona d’aparcament. 

47 27-10 Contractació de servei de defensa judicial del Consorci Servei Recaptació 

Cerdanya-Ripollès en relació al recurs contenciós administratiu contra unes 

resolucions d’unes liquidacions de plusvàlues  

48 3-11 De baixa d’un subministrament d’aigua al Veïnat de Can Solà, 1, i 

liquidació del consum efectuat 

 
El Ple en queda assabentat 
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4. Donar compte de la relació de factures aprovades. 
 

Es dóna compte de les relacions de factures de la 22 a la 27 del 2017 aprovades des 
de la darrera sessió plenària. 
 
El Ple en queda assabentat 

 
 
5. Donar compte del període mig de pagament del tercer trimestre del 2017 

 
Es fa saber que en el 17-10-2017 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 
3r. trimestre de 2017 següent: 

 
Rati operacions pagades: - 16,67 
Import pagaments realitzats: 93.029,89 € 
Rati operacions pendent:  -22,65 

Import pagaments pendents: 30.388,60 € 
PMP: - 18,14 
PMP Global: - 18,14 

 
El Ple en queda assabentat 
 

6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3r. trimestre del 
Pressupost de 2017 al MINHAFP. 
 
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. 
 

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 AAPP. 
 

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 2017, el contingut 

del qual és el  següent: 
 
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado   

Entidad 

Deuda 
a 

corto 

plazo 

Deuda viva al final del período 

Emisiones 
de deuda 

Operaciones 

con 
Entidades 

de 

crédito 

Factoring 
sin 

recurso 

Avales 
ejecutados - 

reintegrados 

Otras 
operaciones 

de crédito 

Con 
Administraciones 

Públicas (FFPP) 

Total 

Deuda 

viva 
al final 

del 

período 

09-17-107-

AA-000 Molló 
0,00 0,00 99.302,25 0,00 0,00 0,00 0,00 99.302,25 
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Total 

Corporación 
Local  

0,00 0,00 99.302,25 0,00 0,00 0,00 0,00 99.302,25 

 
F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento 

de objetivos Ley orgánica 2/2012. 
 

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de 

Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del 

Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del 

ejercicio 2017. 

 
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 18 d’octubre de 2017. 

 
El Ple en queda assabentat 

 
7. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al càlcul del cost 
efectiu del serveis, exercici 2016 

 

Es fa saber que en data 24-10-2017 es va trametre al MINHAFP 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 
 
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 de data 29 de setembre de 2017 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.  

 

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.  
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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 2016 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 compte les que consten en l’informe 
del tècnic municipal de data 29/09/2017 el qual forma part d’aquest expedient.    
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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.   
 

Molló, 23 d’octubre de 2017. La interventora comissionada per Xaloc. 
 

Ref. Expedient:  353/2017 

Assumpte: COST EFECTIU SERVEIS PÚBLICS 2016 

 
ANNEX I 

Serveis de prestació obligatòria per als municipis 

 
   

    
Import total 
(segons el 
capítol II 
d’aquesta 

Ordre) 

 

Descripció 
Programa 

pressupostari 
Forma de prestació del 

servei 

Enllumenat públic. 165   87.466,45 Gestió directa per l'entitat local 

Cementiri. 164 2.929,98 Gestió directa per l'entitat local 

Recollida de residus. 1621 4.461,59 
Gestió mancomunada/comarcal/per 
la Diputació + altre tipus de gestió  

Neteja viària. 163 4.258,81 Gestió directa per l'entitat local 

Proveïment domiciliari d’aigua 
potable. 

161 30.841,60 Gestió directa per l'entitat local 

Clavegueram. 160 1.646,79 Gestió directa per l'entitat local 

Accés als nuclis de població. 1531/150P 7.246,75 Gestió directa per l'entitat local 

Pavimentació de les vies 
públiques. 

1532/150P 53.245,58 Gestió directa per l'entitat local 

 

ANNEX II 

Serveis corresponents a competències pròpies dels municipis 

 
   

      

Forma de prestació del servei/ 
Gestió  

Descripció 
Grup de 

programa/ 
Programa 

Import total 
(segons el 
capítol II 

d’aquesta Ordre) 

Evacuació i tractament d’aigües 
residuals. 

160 604,81 
Gestió mancomunada/comarcal/per la 
Diputació + altre tipus de gestió  
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Activitats funeràries 164 10,01 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 de data 

20/10/2017 el qual forma part d’aquest expedient.    
 
Molló, 23 d’octubre de 2017. La interventora comissionada per Xaloc.  

“...” 

 

El Ple en queda assabentat 
 
8. Aprovació del text refós de la modificació puntual número 5 del POUM de 

Molló en relació al PAU 10 a Espinavell. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 d’octubre de 

2017, va aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 5 (PAU 10) del POUM, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Molló, per millorar la vialitat i l’aparcament 
al nucli d’Espinavell. 

 
Vist que va supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan  que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les 

prescripcions següents: 

 
1.1Caldrà completar el document en els aspectes següents: 

- Delimitar l’àmbit de la modificació i refer els quadres de superfícies generals 
d’aquest àmbit i els particulars del PAU 10. Així mateix, s’haurà d’aportar la  
informació cadastral de les finques afectades. 

- Justificar el manteniment de la funcionalitat del sistema d’espais lliures. Es  
recomana tenir en compte la possible solució de cobrir l’aparcament, de 
manera que aquest se situï al subsòl de la zona verda, i qualificar la clau 
VP/XVa la part de sistema d’espais lliures que estigui ocupada en el subsòl per 

xarxa viària aparcament, tal com es concreta a l’apartat de valoració. 
1.2 S’hauran de corregir les errades gràfiques esmentades a l’apartat de 
valoració. 

1.3 S’haurà de donar compliment a l’informe emès pels Serveis territorials a 
Girona de Protecció Civil. 
1.4 Caldrà garantir la correcta integració paisatgística de les actuacions 

previstes, ateses les característiques territorials del sòl no urbanitzable situat 
al sud de l’àmbit (protecció especial.) 

 
Vist el document de Text Refós elaborat pels serveis tècnics municipals que consta a 

l’expedient; 
 
En exercici de les facultats que atorga la normativa vigent al Ple de l’Ajuntament, 

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

http://www.mollo.cat/
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1. Verificar el text refós elaborat per l’equip tècnic redactor de conformitat a l’acord 
de la CTU de Girona referent a la proposta de modificació puntual núm. 5 del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en els termes que consten a la 
documentació de l’expedient. 
 
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar 

cap tipus de recurs. 
 
3. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 5 del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per via telemàtica a 
l’efecte de la seva publicació al DOGC. 
 

4. Facultar Secretaria per a la tramitació telemàtica corresponent. 
 
 
9. Assumptes urgents. 

 
No n’hi han  
 

10. Precs i preguntes. 
 
No n’hi han  

 
 
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i 
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu 

vistiplau. 
 

El secretari,  L’alcalde, 

Josep Ruiz Muñoz Josep Coma Guitart 
 

http://www.mollo.cat/
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