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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament  
 
Núm.: 4 

Caràcter: ordinari 
Dia: 2 de juny de 2017 
Inici: 20:30 

Acabament: 21:30 
Lloc: Sala de Plens 
 

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

Sra. Elena Llongarriu Guillamet  

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

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 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 

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

Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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 pagament del primer trimestre del 2017. 

6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r trimestre del 
pressupost de 2017 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

7. Donar compte de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2018-2020. 

8. Aprovació provisional de la modificació número 5 del POUM de Molló, en relació al 
PAU 10. 

9. Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Molló.  
10. Aprovació de l’Acta de recepció de la urbanització de Can Gassiot II. 

11. Aprovació de la designació del càrrec de Jutge de Pau substitut de Molló.  
12. Acord de no celebració de la sessió ordinària prevista pel 5 de maig de 2017. 
13. Assumptes urgents 

14. 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: 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova per unanimitat l’Acta número 2, de 3 de març de 2017, i l’Acta número 3, 
de 31 de març de 2017. 
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2. CORRESPONDÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple:  
 
Data Resum 
08/03/2017 Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut. Recomanacions 

tècniques per als terrenys d’acampada.   
31/03/2017 Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge. 

Convocatòria compensacions càrrecs electes 2017. 
03/05/2017 Concessió de la subvenció de la Diputació de Girona per la Tria de Mulats 

d’Espinavell.  
 
El Ple en queda assabentat 

 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 

 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 24/02 Sol·licitud subvenció per la redacció de l’informe de seguiment de PAES de Molló, en el marc del 
programa “del Pla a l’Acció 2017”, de la diputació de Girona. 

2 27/01 D’atorgament de llicència d’obres al Carrer Enllà, 19, d’Espinavell, a Molló. 

3 27/01 Sobre obertura del període de sol·licituds per a portar bestiar als comunals de la “muntanya de Molló 
(Cup 60), anualitat 2017. 

4 02/03 D’aprovació de l’aportació econòmica a l’associació catalana de municipis i comarques per la quota de 
l’any 2017. 

5 03/03 De sol·licitud de subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies a la Diputació de Girona per als 
ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants. 

6 06/03 Sobre comunicació d’ampliació d’explotació ramadera no sotmesa al règim de control de l’administració 
ambiental. 

7 06/03 De sol·licitud de subvenció a la diputació de Girona per actuacions en camins rurals i matèria forestal 
per a dur a terme la sega de vegetació herbàcia d’1 metre d’amplada a diversos camins rurals. 

8 07/03 De contractació del servei de jardineria (Tallar gespa i poda) de l’entorn de l’església de santa Cecília 

de Molló.  

9 07/03 De contractació del servei de jardineria (Poda) de diversos sectors del municipi de Molló. 

10 07/03 De contractació del servei de jardineria de plantació de flor de temporada de diversos sectors del 
municipi de Molló.  

11 09/03 D’aprovació del pla pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2018-2020). 

12 10/03 D’aprovació inicial del projecte “Adequació del Camí de la Retirada a Molló” 

13 10/03 D’aprovació de l’aportació econòmica per l’exercici 2017 de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 

14 10/03 D’aprovació del pla de seguretat i salut de les obres urbanització del Carrer Amunt 8-20 d’Espinavell.  

15 10/03 De sol·licitud de subvenció a la diputació de Girona per actuacions en matèria forestal per la millora 
d’infraestructures ramaderes a la muntanya de Molló (Cup 60). 

16 13/03 D’expedició de certificat d’aprofitament urbanístic de la parcel·la situada a la carretera de França, 2, de 
Molló. 

17 15/03 D’aprovació del conveni entre l’ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a les 
actuacions de millora al Camí de la Roca de Santa Creu (Santa Magdalena). 

18 15/03 De contracte menor de neteja del dipòsit d’aigua potable de Molló.  

19 17/03 Sol·licitud de subvenció del fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona 2017-
Despeses corrents de caràcter obligatori o inversió. 

20 17/03 D’expedició de certificat relatiu a estar al corrent de les obligacions tributàries de la finca situada al 
Carrer d’Amunt, 14, d’Espinavell a Molló.  

21 20/03 D’adjudicació al Consell Comarcal del Ripollès per la redacció de la memòria valorada per la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, d’Espinavell.  

22 20/03 D’adjudicació al Consell Comarcal del Ripollès per la redacció de la memòria valorada de les actuacions 
de millora de l’abastament d’aigua en alta del veïnat de Favars. 

23 20/03 D’incoació expedient de generació de crèdits. 

24 20/03 D’aprovació d’expedient de generació de crèdits.  

25 20/03 Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl i 
vol de les vies públiques.  

26 20/03 Sobre incoació d’un expedient de generació de crèdits. 

27 20/03 Aprovació expedient de generació de crèdits. 

28 20/03 Exempció IVTM per discapacitat. 

29 22/03 D’expedició de certificat relatiu a estar al corrent de les obligacions tributàries de la vivenda situada al 
carrer de la Guardiola, 20, 2º1ª de Molló.  

30 22/03 D’expedició certificat de secretaria. 
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31 23/03 Sobre modificació de la denominació d’una aplicació pressupostària. 

32 27/03 De sol·licitud de subvenció per la Fira de la Trumfa 2017 a la Diputació de Girona. 

33 28/03 De devolució de la diferència d’un import de dues llicències d’obres del Carrer de Santa Magdalena, 13, 
de Molló.  

34 31/03 Exempció IVTM per vehicles agrícoles. 

35 04/04 Formalització d’un contracte de lloguer amb l’empresa BNP paribas lease group, SA, d’una 
fotocopiadora RICOH Aficio MPC2004SP. 

36 05/04 Canvi domiciliació bancària de l’impost sobre bens i immobles de naturalesa urbana, taxa per la 
recollida d’escombraries i deixalles, taxa pel subministrament d’aigua. 

37 05/04 Canvi domiciliació bancària de l’impost sobre bens i immobles de naturalesa urbana, taxa per la 
recollida d’escombraries i deixalles, taxa pel subministrament d’aigua. 

38 07/04 D’expedició certificat de secretaria. 

39 07/04 D’expedició certificat urbanístic. 

40 07/04 Sol·licitud subvenció per la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat d’Espinavell, en el marc del 
programa “Del Pla a l’acció 2017” de la Diputació de Girona. 

41 07/04 D’aprovació de la modificació del conveni de delegació de competències per a la prestació del servei de 
recollida de gossos abandonats a la Comarca del Ripollès. 

42 07/04 D’atorgament de llicència d’obres al Carrer Francesc Macià, 1, de Molló, per construcció de tanca 
perimetral. 

43 08/04 Sol·licitud subvenció per al finançament de despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.  

44 11/04 Incoació de procés per a contractació d’una persona responsable de la piscina municipal de Molló, estiu 
2017. 

45 12/04 Sol·licitud subvenció pel sistema de comptabilitat energètica, en el marc del programa “Del Pla l’Acció 
2017” de la Diputació de Girona.  

46 12/04 D’aprovació de la memòria valorada anomenada “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic d’Espinavell”. 

47 12/04 D’expedició certificat de secretaria. 

48 13/04 D’assabentat de la realització de la 3a edició de The Pirinexus 360 Challenge.  

49 13/04 Canvi domiciliació bancària de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de la taxa per la 
recollida d’escombraries i deixalles a la carretera de França, 2, de Molló.  

50 13/04 Canvi domiciliació bancària de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de la taxa per la 
recollida d’escombraries i deixalles a les finques del Carrer Ritort i de Francesc Macià, de Molló. 

51 21/04 Declaració d’innecessarietat de llicència de segregació d’una finca al terme municipal de Molló.  

52 21/04 De sol·licitud de subvenció per a compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments amb menys de 
2.000 habitants corresponent a l’any 2017 del departament de governació de la generalitat de 
Catalunya.  

53 21/04 D’aprovació de les addendes 2017-2018 al conveni pel manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia 
entre l’Ajuntament de Molló, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de desenvolupament del 

Ripollès.  

54 24/04 Expedient de disciplina per execució d’obres sense llicència al Carrer Amunt, 12, d’Espinavell.  

55 24/04 De gratificació a un treballador de la brigada municipal per neteja de neu. 

56 24/04 De baixa definitiva d’un vehicle i retorn de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  

57 24/04 Exempció IVTM per vehicles agrícoles.  

58 26/04 De delegació de funcions d’Alcaldia al tinent d’alcalde, Sr. Pere Suñer Vilanova, per absència de 
l’alcalde.  

59 02/05 Sobre creació nova aplicació pressupostària. 

60 04/05 De baixa de subministrament d’aigua a la Plaça Major, 9, de Molló. 

61 05/05 D’atorgament de llicència d’obres al veïnat de Moixons, 9, de Molló, per pavimentació. 

62 05/05 De retorn de l’aval i de fiança de gestió de residus en relació a l’atorgament de llicència d’obres al 
Carrer Amunt, 24, d’Espinavell.  

63 05/05 De l’activitat benzinera Petrogarrotxa, SL i sol·licitud de baixa de serveis municipals d’aigua i 
escombraries.  

64 05/05 De concessió directe de l’ajuda econòmica a l’escola Doctor Robert de Camprodon per les despeses de 
transport de les colònies a França dels alumnes de sisè de primària.  

65 05/05 De reconeixement d’uns triennis a una treballadora municipal.  

66 08/05 Incoació de procés per a contractació d’un oficial de primera a la brigada municipal. 

67 08/05 D’atorgament de llicència d’obres al Carrer Amunt, 12, d’Espinavell a Molló, per construcció de tanca.  

68 12/05 D’expedició certificat secretaria. 

69 12/05 De liquidació de taxa per recerca d’informació per l’administrat. 

70 15/05 De nomenament del tribunal del procés de selecció del personal piscina, any 2017. 

71 15/05 Sobre comunicació d’ampliació d’explotació ramadera no sotmesa al règim de control de l’administració 
ambiental.  

72 16/05 Sobre autorització d’equipaments públics municipals el 30 de juny, 1 i 2 de juliol i liquidació de la taxa. 

73 16/05 Incoació del contracte d’obres per l’execució del projecte d’obra d’adequació del camí de la Retirada de 
Molló.  

74 19/05 Aprovació de la licitació per a l’execució del projecte d’obra d’adequació del camí de la Retirada de 
Molló.  

75 19/05 Incoació de la cancel·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats. 

76 22/05 D’ús del centre social migjorn.  

77 22/05 D’admesos i exclosos definitiu per ocupar la plaça de personal laboral temporal a la piscina municipal de 
Molló, any 2017. 

78 23/05 De sol·licitud de subvenció a l’Eurodistricte pel desenvolupament del projecte “Volta al Costabona”. 
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79 26/05 D’ús d’equipaments públics municipals pel 17 i 18 de juliol i liquidació de la taxa. 

80 26/05 D’ús d’equipaments públics municipals 26, 27 i 28 d’agost i liquidació de la taxa. 

81 26/05 De cancel·lació d’un dret reconegut d’exercicis tancats. 

82 26/05 D’autorització i aprovació de la taxa per utilització privativa del domini públic local per instal·lar una 
parada a Coll d’Ares el 23 de juny de 2017. 

83 26/05 De llicència d’obres al Carrer de Sant Sebastià, 20, per reparació de coberta i canal de pluvials. 

84 26/05 De llicència d’obres a la Plaça Major, 15, per substitució de banyera per dutxa. 

85 26/05 De llicència d’obres al Carrer del Ter, 1, per construcció de tanca perimetral. 

 
El Ple en queda assabentat 

 
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES. 
 
Es dóna compte de les relacions de factures de la 4 a la 13 del 2017 aprovades des 
de la darrera sessió plenària. 
 
El Ple en queda assabentat 

 
5. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTE DEL 

2017. 
 
Es fa saber que  en data 18-04-2017 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 1r. 
trimestre de 2017 següent: 
 
Rati operacions pagades: - 16,79 
Import pagaments realitzats: 48.139,73 € 
Rati operacions pendent:  43,69 
Import pagaments pendents: 3.459,22 € 
PMP: - 12,74 
PMP Global: - 12,74 

 
El Ple en queda assabentat 

 
6. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 1R TRIMESTRE 

DEL PRESSUPOST DE 2017 AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES. 

D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica 

2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució 

dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

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 primer trimestre del pressupost de 2017, el contingut del qual és el  següent: 
 

Total deute viu a 31-03-2017: 107.767,85 € 
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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 Admin istracions 

Públiques, en data 24 d’abril de 2017. 
 
El Ple en queda assabentat 

 
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 

2018-2020 

Es fa saber que per Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2017 es va aprovar el Pla 

Pressupostari a Mig Termini en els termes següents: 

DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI (EXERCICIS 

ECONÒMICS 2018– 2020). Exped. 108/2017 
 
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han de tenir en compte en 
l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i 

de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio 
del deute públic i regla de la despesa. 

 
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit màxim 
de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de 

despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus Pressupostos. 
 
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les 

Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible 
amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos, de 
conformitat amb la normativa europea. 
 
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de desembre, 
de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les administracions públiques 
a elaborar un pla pressupostari a mig termini que comprendrà un període mínim de tres 

anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de despesa. 
 
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la obligació de 

remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la 
Llei esmentada.  I segons la “Guia para la elaboración de Planes Presupuestarios a Medio 
Plazo 2018-2020 de Entidades Locales” publicada pel MINHAP, la tramesa d’aquest pla caldrà 
fer-se abans del 15 de març d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 9 de març de 2017, on s’informa que, d’acord 
amb la guia publicada a la pàgina web de coordinació financera amb entitats locals “Planes 
Presupuestarios a Medio Plazo 2018-2020 de Entidades Locales” pel què fa a la taxa de 
referència als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa computable, aquesta no podrà 

superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola, 
el qual es va xifrar en els límits màxims següents: 

2017 2018 2019 2020 
2,1 2,3 2,5 2,5 

 
Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que informa a aquesta alcaldia quins són els 
límits de despesa computable màxims són d’aplicació durant els anys 2018, 2019 i 2020, i 

http://www.mollo.cat/


C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

          
Ajuntament de Molló 

 
      

 6 

que proposa l’aprovació del pla pressupostari pel període comprès entre els anys 2018 i 
2020; 
 
Així mateix i vist  el resum del pla pressupostari, a nivell de capítols d’ingressos i despeses, 

següent: 
 PLA PRESSUPOSTARI 2018-2020 (PER CAPÍTOLS)   INGRESSOS    

      
 DENOMINACIÓ 2017 2018 2019 2020 

A. OPERACIONS CORRENTS     

1 IMPOSTOS DIRECTES 226.100,00 235.000,00 236.000,00 236.000,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 132.760,00 133.000,00 134.000,00 134.500,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123.000,00 124.000,00 127.000,00 128.500,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

      
 INGR. OPERACIONS CORRENTS: 506.860,00 517.000,00 522.000,00 524.000,00 
      

B. OPERACIONS DE CAPITAL     

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

      
 INGR. OPERACIONS CAPITAL 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
      

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
  INGRESSOS FINANCERS: 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

 
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  531.860,00 537.000,00 542.000,00 544.000,00 
      
     DESPESES   

      
 DENOMINACIÓ 2017 2018 2019 2020 

A. OPERACIONS CORRENTS     

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 115.506,00 115.600,00 116.700,00 117.800,00 
2 COMPRA DE BÉNS  I SERVEIS 284.660,00 286.000,00 289.000,00 290.000,00 
3 DESPESES FINANCERES 900,00 900,00 900,00 900,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 63.294,00 64.400,00 65.200,00 65.000,00 

      
 TOTAL DESPESES OPER.CORRENTS: 464.360,00 466.900,00 471.800,00 473.700,00 
      

B. OPERACIONS DE CAPITAL  I  FINANCERES    

6 INVERSIONS REALS 45.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
 TOTAL DESPESES OPER. DE CAPITAL: 45.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 
      
 TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 509.860,00 514.900,00 519.800,00 521.700,00 
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C. DESPESES FINANCERES     

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 22.000,00 22.100,00 22.200,00 22.300,00 

 TOTAL DESPESES FINANCERES 22.000,00 22.100,00 22.200,00 22.300,00 
      

 
TOTAL DESPESES. . . . . . . .. . . . . . . . . 

. . . . .  531.860,00 537.000,00 542.000,00 544.000,00 
      
 

CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE 

FINANÇAMENT 
22.000,00 22.100,00 22.200,00 22.300,00 

     
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al trienni 2018 – 2020, en el qual 
s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys. 
 
Segon.  Trametre el pla aprovat al Ministeri d’Hisenda i AAPP, abans del 15 de març, a través 
de la plataforma habilitada dins la web de coordinació financera amb les entitats locals. 
 
Tercer.  Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera sessió que 
se celebri. 
“…” 
 
El Ple en queda assabentat 

 
8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 5 DEL 

POUM DE MOLLÓ EN RELACIÓ AL PAU 10. 
 
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió de 31 de març de 2017, va aprovar 
inicialment la modificació puntual núm. 5 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Molló, amb l ’objecte de modificar 
l’àmbit delimitat del PAU 10, situat al nucli d’Espinavell.  
 
L’Ajuntament de Molló com a promotor de la modificació, davant la necessitat de 
conformar un espai lliure adequat i un aparcament al nucli d’Espinavell, ha considerat 

necessari modificar els límits del sector del PAU 10. 
 
L’actual delimitació del PAU 10 en el seu subsector 2, no permet un amplada suficient 
al camí pel seu pas al costat Sud de la zona verda, no permetent l’accés als vehicles 
sense maniobres; la modificació d’aquesta amplada també facilitaria la construcció 

d’un futur aparcament. 
 
Així mateix, es considera necessari modificar l’àmbit per tal de que el vial i 
l’aparcament continuïn essent fora de l’àmbit però amb les amplades suficients i 
necessàries.  
 
Així doncs la zona verda i els límits de l’àmbit del PAU 10 continuaria disposant de la 
mateixa superfície, adaptant els límits a la realitat física dins la mateixa finca, 
augmentant la seva llargària i reduint la seva amplària.  
 

http://www.mollo.cat/


C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

          
Ajuntament de Molló 

 
      

 8 

La proposta no comporta un increment de sostre edificable, de la densitat d’ús 
residencial o de la intensitat d’usos, o la transformació d’usos establerts 
anteriorment. 
 
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un 
període d’un mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués consultar la 
documentació, i presentar al·legacions o suggeriments que es consideressin oportuns 
aportar. 
 
S’han publicat anuncis al BOP de Girona núm. 72, de 12 d’abril de 2017; al diari El 
Punt Avui de 6 d’abril de 2017 i al Tauler d’Edictes e lectrònic i al web municipal 
http://www.mollo.cat/modificacions-poum des del 3 d’abril de 2017; 
 
Es va demanar els informes sectorials preceptius de conformitat a la legislació vigent 

per afectar a l’administració amb competències sectorials (Protecció Civil i Mobilitat). 
Al dia d’avui s’han rebut els informes favorables de Protecció Civil i el Geològic per 
part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Manca l’informe de Mobilitat.  
 
TERCER. No s’han presentat al·legacions durant la informació pública.  

 
QUART. L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, 

essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
SETÈ. Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en els articles 

22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:  
 
1. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 5 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló, en relació al PAU 10, en els termes que 

consten a la documentació de l’expedient.  
 
2. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació núm. 5 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 

 
9. APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
(DUPROCIM) DE MOLLÓ 
 
Atès que d’acord amb la Llei 4/97, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal; 
 
Atès que el Decret 155/2017, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 

l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment 
per a la seva tramitació conjunta, estableix l’estructura dels Plans de Protecció Civil de 
competència municipal; 
 
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que és el document que 

estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i 
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles 
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situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la 
integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil ; 
 
Vist que el DUPROCIM elaborat per l’Ajuntament s’ha realitzat, a part del Decret 155/2014, 

de 25 de novembre, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que 
es descriu a continuació: 
 
A nivell municipal: 
- Pla bàsic d’emergència municipal (PROCICAT) aprovat el dia  i homologat per la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 27/ 07/11 
- Altres associacions de defensa de la natura. 
- Pla de prevenció d’incendis forestals el dia 09/07/2009 
- Pla de prevenció de nevades el dia 03/11/2010 
- Pla de prevenció d’inundacions 03/07/2009 
- Pla de prevenció de sismes 03/11/2010 

 
A nivell autonòmic: 
- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de Catalunya 

(PROCICAT). 
- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a 

emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). 
- Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). 
- Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 
- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 
- Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 

ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 
- Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT). 
- Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a 

emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT). 
- Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT). 
 
En exercici de la facultats que la legislació vigent atorga al Ple de la corporació, especialment 
l’article 4 del Decret 155/2017, de 25 de novembre, sobre tramitació, aprovació i 
homologació dels plans, 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar inicialment el DUPROCIM de Molló i sotmetre’l a informació pública durant el 
termini de 30 dies al BOP de Girona i al tauler d’edicte (eTAULER) per tal que hom pugui 
presentar suggeriments i al·legacions. Cas que no es presentin al·legacions quedarà 

aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord. 
 
2. Trametre aquest acord amb còpia del DUPROCIM a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per tal que emetin informe, si s’escau, durant la in formació pública. 
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3. Un cop aprovat definitivament es trametrà el DUPROCIM a la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya per a la homologació corresponent, de conformitat a la legislació de Protecció 
Civil. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat 

 
10. APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE CAN 

GASSIOT II DE MOLLÓ 
 
Vista l’Acta de Recepció de 26-05-2017 de les obres de la urbanització de can Gassiot 
II, signada per l’empresa promotora-constructora, tècnic director de l’obra, alcalde i 
tècnic municipal; 
 
Vist que amb aquesta recepció l’Ajuntament de Molló haurà acceptat la totalitat de 
les obres d’urbanització de la fase II de urbanització de Can Gassiot;  
 
Vist que és procedent el retorn dels avals en garantia de les obres d’edificació que 
s’ha dut a terme amb anterioritat a les obres d’urbanització;  
 
Vist que és procedent l’aixecament de les càrregues registrals sobre les finques que 

garanties els imports del Compte de Liquidació Provisional de les obres d’urbanització  
 
Per tot això, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:  
 
1. Aprovar l’Acta de Recepció de les obres de la urbanització de can Gassiot II, amb 
la promotora Promocions Ter Ritort. 
 
2. Aprovar el retorn dels aval i altres garanties dipositades a l’Ajuntament en 

garantia de les obres d’edificació prèvies a l’acabament de la urbanització, així com la 
garantia de les obres d’urbanització del promotor.  
 
3. Aprovar la cancel·lació de les càrregues registrals que graven les finques de can 
Gassiot II en garantia de les obres d’urbanització, expedint la corresponent 

certificació d’aquest acord al Registre de la Propietat de Ripoll per triplicat exemplar 
amb liquidacions tributàries corresponents.  
 
4. Facultar l’Alcaldia per a la pràctica de la liquidació de despeses derivades de les 
anotacions i cancel·lacions registrals, quan es coneguin els seus imports.  
 
5. Notificar aquest acord a l’empresa promotora per a la seva deguda constància.  
 
6. Notificar aquest acord als veïns interessats del procediment per al seu 

coneixement i deguda constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 

11. APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU 

SUBSTITUT DE MOLLÓ.  
 

Atès que en data 31 de març de 2017 es va iniciar l’expedient per  a l’elecció del Jutge/essa 
de Pau Substitut. 
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Publicats els anuncis d’informació pública al BOP de Girona núm. 70 de 10-04-2017 i a l’E-
Tauler del web municipal www.mollo.cat, i transcorregut el termini d’un mes per a la 

presentació de sol·licituds, s’ha rebut únicament la petició del senyor Lluís Pairó Carola. 
 

Atès que comprovada la documentació aportada, no s’observa la concurrència de cap de les 
causes d’incompatibilitat previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que 

diu “Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos física o 
psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan 
obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean 
absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles.” 
 

Vist que l’interessat reuneix els requisits i les condicions per  a l’exercici de les tasques 
pròpies del lloc. 

 
Atès els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, es 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

1. Designar com a Jutge de Pau Substitut de Molló el senyor Lluís Pairó Carola, amb DNI 
90000741Q, domicili al veïnat de Ginestosa, 1, de Molló, i de professió expenedor de 
benzinera. 
 

2. Trametre còpia d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia i al Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció de Ripoll, juntament amb la còpia del currículum vitae, còpia de 
l’anunci d’informació pública al BOP de Girona i còpia del DNI de la persona escollida. 
 

3. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents, amb set de vots a favor dels set 

regidors que de fet i de dret integren la corporació, comprovat que el quòrum d'assistents 

compleix allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya.” 

 
12. ACORD DE NO CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PREVISTA PEL 5 DE 
MAIG DE 2017. 
 
Es proposa la no celebració de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2017 per 
motius derivats de la gestió ordinària de l’Ajuntament i el seu trasllat i celebració el 

dia d’avui 2 de juny de 2017. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat 

 
13. ASSUMPTES URGENTS. 
 
L’alcalde demana al Ple incorporar un nou punt a l’ordre del dia, per urgència, sobre 

aprovació d’un conveni amb l’Ajuntament de Setcases, per a la instal·lació d’un pas canadenc 
a la Collada Fonda, al límit dels dos termes. 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova la incorporació de la proposta per via d’urgència. 
 
 

13.1. APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 

AJUNTAMENTS DE SETCASES I MOLLÓ PER A LA INSTA·LACIÓ D’UN 
PAS CANADENC DE BESTIAR A LA COLLADA FONDA 
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Atès que a la Collada Fonda, què separa els termes de Molló i Setcases, existeix actualment 
un pas canadenc pel bestiar molt deteriorat i que els animals acaben creuant per defectes de 
construcció;  

Atès que aquest coll separa ambdós termes i les Muntanyes de Sant Miquel (Setcases) i de 
Molló, on pastura molt bestiar en època estival, i forma part del sistema de terrenys 

comunals; 

Vist que l’Ajuntament de Molló ja ha sol·licitat a la Diputació de Girona, mitjançant la 

convocatòria de Subvencions per a actuacions en camins rurals i en matèria forestal, any 
2017, una subvenció per tal finançar part del cost de les actuacions, que a data d’avui no 
està resolta; 

Vista la minuta de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Setcases i Molló per a la 
instal·lació d’un pas canadenc de bestiar a la collada fonda que consta a l’expedient, 

En exercici de les facultats de l’Alcaldia i del Ple de conformitat a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següent: 

1. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Setcases i
l’Ajuntament de Molló en tots els seus termes.

2. Facultar a l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
d’aquest conveni i per a l’adopció de les resolucions que s’escaiguin per a l’acompliment de la

bona fi convinguda.

3. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Setcases a l’efecte corresponent amb la

proposta de conveni degudament signat, per via telemàtica i facultar Secretaria per a  la
seva diligenciació.

La proposta s’aprova per unanimitat 

14. PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha 

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 Coma Guitart Josep Ruiz Muñoz 
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