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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE GENER DE 

2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000002  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 22 de gener de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:24 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carme Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibáñez González, 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 la següent acta:  

 

- ACTA NÚM. 7/2020, de 27 de novembre de 2020, sessió ordinària. 

 

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. 2020DECR000447 al 20201DECR000030. 

 

El ple en queda assabentat. 

 

3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 190 a 

la 217 de l’any 2020 i de la 1 a la 8 de l'any 2021. 
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Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 190 a la 217 

corresponents a l’any 2020 i de la 1 a la 8 corresponents a l’any 2021. 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carme Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria 

Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Aprovació de les fitxes de Programes per a l’anualitat 2021 del Pla 

Estratègic de Subvencions 2020-2023. 

 

Text: 

 

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

Subvencions, estableix que els òrgans de les Administracions públiques o 

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

haurà de concretar en un pla estratègic  de  subvencions  els  objectius  i  

efectes  que  es  pretenen  amb  la  seva aplicació, el termini necessari per 

a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 

que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostaria; 

 

Atès que, així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, en el seu article 

10.1 estableix que "els plans estratègics de subvencions es configuren com 

un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a 

objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de 

promoció d'una finalitat pública"; 

 

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

instrument al servei del principi de transparència recollit a la Llei estatal 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern; 

 

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

de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu, sense incidència 

directa en els particulars i no crea, d'aquesta forma, ni drets ni obligacions, 

quedant condicionada la seva efectivitat a l'establiment de les diverses línies 

de subvencions, atenent, entre d'altres condicionants, a la disponibilitat 

pressupostaria de cada exercici; 

 

Per tots aquests motius, i vist el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 

aprovat pel Ple de 24 de gener de 2020, i les fitxes de Programes per a l’anualitat 

2021, aquesta Alcaldia-Presidència  en exercici de les facultats atribuïdes per 

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

de règim local, proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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Primer. Aprovar les fitxes de Programes per a l’anualitat 2021 del Pla Estratègic 

de Subvencions 2020-2023, que consten a l'expedient, i que resumides per 

programes són: 

 
 Programa 1. Activitats culturals, festives o d’interès social al municipi: 1.300€ 
 Programa 2. Activitats esportives al municipi: 1.500€ 

 Programa 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris: 
1.500€ 

 Programa 4. Ajudes per llar d’infants: 3.000€ 

 Programa 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi: 1.500€ 
 Programa 6. Foment de l’esport infantil i juvenil: 2.000€ 
 Programa 7. Cooperació cultural pel carnestoltes de la Vall de Camprodon: 200€ 

 

Segon. Publicar aquest acord al web https://www.mollo.cat/subvencions i a 

l’E-Tauler del web municipal. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

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

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

culturals i esportius, d'ensenyament postobligatori, pel servei de llar 

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

 

Text: 

 

Antecedents 

 

Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva al municipi de Molló per a projectes culturals i 

esportius, d'ensenyament postobligatori, pel servei de llar d’infants, i pel 

foment dels esports de neu, infantils i juvenils que tenen per objecte regular i 

fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, 

cobrament i justificació de les subvencions, que en forma d’ajut econòmic, 

destinades a col·laborar en el finançament de projectes/activitats dels següents 

programes: 

 

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

2. Activitats esportives al municipi. 

3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris. 

4. Ajudes per llar d’infants. 

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

6. Foment de l’esport infantil i juvenil.  

 

Vist que aquestes subvencions estan previstes en el Pla Estratègic de 

Subvencions 2020-2023 aprovat pel Ple de la corporació de 24-01-2020, i vista 
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la modificació de les seves fitxes per l’anualitat 2021, que s’aprova en aquest mateix 

Ple.  

   
Fonaments de dret 

La legislació aplicable és la següent: 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

General de Subvencions. 

 El decret 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les 

Corporacions Locals. 

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

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació 

de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat 

de Subvencions. 

 La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de 

la informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions. 

 Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l’Ajuntament de Molló. 

Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions s’hauran d’aprovar les normes 

que estableixin les bases reguladores de la concessió d’acord amb allò disposat a 

l’article 9.2 de la Llei General de Subvencions. Les bases reguladores de cada tipus 

de subvenció es publicaran en el BOE o en el diari oficial corresponent. 

Vist que el ple és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes bases de conformitat 

amb l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa a aquest òrgan 

l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de 

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

projectes culturals i esportius, d'ensenyament postobligatori, pel servei de llar 

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

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

província de Girona. 

 

Segon. Sotmetre a informació pública les bases reguladores per a la concessió de 

la subvenció, per un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació 

d’aquest anunci en el BOP de Girona de conformitat amb l’article 124 del Decret 

179/1995, de 13 de juny en relació amb l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

Així mateix, es procedirà a la publicació d’aquest anunci al taulell d’anuncis electrònic 

E-Tauler de la seu electrònica municipal i al web https://www.mollo.cat/subvencions. 

En el cas que no es presentin al·legacions, els acords inicials quedaran elevats a 

definitius sense necessitat d’ulterior acord plenari d’acord amb allò disposat a l’article 

49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, procedint a la publicació del text íntegre de les 

bases en el BOP de Girona. 
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Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

6.0.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la piscina 

municipal. 

 

Text: 

 

Vist que per mandat de l’Alcaldia s’ha incoat un expedient que té per finalitat aprovar 

la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions de la piscina municipal de Molló. 

 

Vista la proposta de modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions de la piscina 

municipal de Molló que es transcriu a continuació: 
 

- Modificar l’article 2 que queda redactat de la següent manera:  
 

“Article 2. Instal·lacions. 
 
1. Les instal·lacions de la piscina municipal són unes instal·lacions esportives 

recreatives que tenen dos basos d'aigua; l’un és de 14 m x 7 m i d’1,5 m de 
profunditat; i l'altre que és de 4m. de diàmetre, d'escassa profunditat (0,5 m.), dedicat 
al bany dels infants. 
2. Les instal·lacions de la piscina municipal també compten amb una zona de gespa, 
vestidors, local de farmaciola, sala de màquines i d'una zona de bar.” 

 

- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 5 que queden redactat de la següent manera:  
 
“Article 5. L'accés a la instal·lació. 

 
2. En tots els casos els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o bé el tiquet 
d'entrada en qualsevol moment que el personal de la piscina ho requereixi. 
3. La pèrdua del carnet d’abonat comportarà el pagament del mateix i la sol·licitud per 

escrit d'un de nou. El carnet d'abonat serà un carnet de temporada que caducarà quan 

acabi la temporada d'estiu.” 
 

- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 6 que queden redactat de la següent manera:  
 
“Article 6. Horaris 
 

2. L'horari que les instal·lacions estaran obertes al públic serà el determinat per 
l’Ajuntament de Molló a cada temporada. Fora d'aquest horari l'accés a les 
instal·lacions de la piscina es troba restringit a personal autoritzat per l'Ajuntament de 
Molló. 
3. En cas de pluja, tempesta, llamps o mal temps, l’Ajuntament es reserva el dret de 
tancar les instal·lacions sense previ avís.” 

 



 
  

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

 

- Modificar l’article 8 que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 8. L'entrada dels animals. 

 
No està permesa l'entrada d'animals a les instal·lacions de la piscina municipal, 
excepte en el cas de gossos pigall.” 
 

- Modificar l’article 9  en relació a les normes per als usuaris, que queda redactat de la 
següent manera:  

 
“Article 9. Les normes per als usuaris. 
 
1. Cal respectar totes i cada una de les instal·lacions i material del recinte. 
2. No es permetrà l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una 
persona major d'edat o bé que el pare, mare o tutor legal hagi presentat per escrit 
una autorització per l’entrada d’aquest menor sense acompanyant. Aquesta 

autorització eximeix de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament en cas d’accident o 
incident. 
3. És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones. 
4. No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de la gespa. 
5. Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes exteriors.  
6. En la zona dels vestidors i a dins dels vasos d’aigua de la piscina no es podrà menjar, 
beure o fumar. A la zona de la gespa, tampoc és permès menjar productes amb closca.  

7. No és possible fumar en tot el recinte d’acord a la normativa. Es podrà fumar a la 
sortida de l’equipament, i es podrà tornar entrar ensenyant el tiquet d’entrada o 
abonament al personal.  

8. No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà fer ús de les 
papereres. 
9. A les instal·lacions no es podrà accedir amb neveres, cadires, para-sols, equips de 

música o similars. 
10. No es pot utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte a la zona del 
bar) 
11. Cap persona afectada per malalties transmissibles o aquelles que siguin 
contagioses de pell (fong, peus d'atleta, berrugues a les plantes del peu, dermatosis, 
afeccions de mucoses, otitis, conjuntivitis,...) podrà fer ús de la piscina i dels vestidors. 
12. S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, els banyistes han de 

contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradables, sense cridar, córrer ni practicar 
jocs perillosos, tant a dins com fora de l'aigua.  
13. Per tal de no molestar d'altres banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb 
matalassos inflables, ni amb cap altre objecte que pugui causar molèsties a terceres 
persones.  
14. Està prohibida la pràctica del nudisme. 

15. Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident. 

16. En tot moment caldrà seguir les recomanacions de bon ús de la piscina que faci el 
personal responsable d'aquesta. 
17. Cal seguir sempre les instruccions del socorrista o persona responsable del servei, 
així com obeir-lo. 
18. L'usuari haurà de respectar els horaris fixats per l'accés a les instal·lacions de la 
piscina al públic. 

19. No està permès entrar begudes o menjar al recinte que no s’hagin adquirit al bar 
de la mateixa instal·lació.  
20. No està permès tirar-se de cap a la piscina, a fi d’evitar accidents cranioencefàlics.” 
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Vist l'Informe de Secretaria de data 19 de gener de 2021 i de conformitat amb el que 

es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:   

 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions 

de la piscina municipal de Molló que es transcriu a continuació: 
 

- Modificar l’article 2 que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 2. Instal·lacions. 

 
1. Les instal·lacions de la piscina municipal són unes instal·lacions esportives 
recreatives que tenen dos basos d'aigua; l’un és de 14 m x 7 m i d’1,5 m de 
profunditat; i l'altre que és de 4m. de diàmetre, d'escassa profunditat (0,5 m.), dedicat 
al bany dels infants. 
2. Les instal·lacions de la piscina municipal també compten amb una zona de gespa, 
vestidors, local de farmaciola, sala de màquines i d'una zona de bar.” 

 
- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 5 que queden redactat de la següent manera:  

 
“Article 5. L'accés a la instal·lació. 

 
2. En tots els casos els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o bé el tiquet 
d'entrada en qualsevol moment que el personal de la piscina ho requereixi. 

3. La pèrdua del carnet d’abonat comportarà el pagament del mateix i la sol·licitud per 
escrit d'un de nou. El carnet d'abonat serà un carnet de temporada que caducarà quan 
acabi la temporada d'estiu.” 
 

- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 6 que queden redactat de la següent manera:  
 

“Article 6. Horaris 
 
2. L'horari que les instal·lacions estaran obertes al públic serà el determinat per 
l’Ajuntament de Molló a cada temporada. Fora d'aquest horari l'accés a les 
instal·lacions de la piscina es troba restringit a personal autoritzat per l'Ajuntament de 
Molló. 
3. En cas de pluja, tempesta, llamps o mal temps, l’Ajuntament es reserva el dret de 

tancar les instal·lacions sense previ avís.” 
 

- Modificar l’article 8 que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 8. L'entrada dels animals. 
 
No està permesa l'entrada d'animals a les instal·lacions de la piscina municipal, 

excepte en el cas de gossos pigall.” 
 

- Modificar l’article 9  en relació a les normes per als usuaris, que queda redactat de la 
següent manera:  
 
“Article 9. Les normes per als usuaris. 



 
  

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

 

 
1. Cal respectar totes i cada una de les instal·lacions i material del recinte. 
2. No es permetrà l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una 

persona major d'edat o bé que el pare, mare o tutor legal hagi presentat per escrit 
una autorització per l’entrada d’aquest menor sense acompanyant. Aquesta 
autorització eximeix de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament en cas d’accident o 
incident. 
3. És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones. 
4. No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de la gespa. 

5. Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes exteriors.  
6. En la zona dels vestidors i a dins dels vasos d’aigua de la piscina no es podrà menjar, 
beure o fumar. A la zona de la gespa, tampoc és permès menjar productes amb closca.  
7. No és possible fumar en tot el recinte d’acord a la normativa. Es podrà fumar a la 
sortida de l’equipament, i es podrà tornar entrar ensenyant el tiquet d’entrada o 
abonament al personal.  
8. No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà fer ús de les 

papereres. 
9. A les instal·lacions no es podrà accedir amb neveres, cadires, para-sols, equips de 
música o similars. 
10. No es pot utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte a la zona del 
bar) 
11. Cap persona afectada per malalties transmissibles o aquelles que siguin 
contagioses de pell (fong, peus d'atleta, berrugues a les plantes del peu, dermatosis, 

afeccions de mucoses, otitis, conjuntivitis,...) podrà fer ús de la piscina i dels vestidors. 
12. S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, els banyistes han de 
contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradables, sense cridar, córrer ni practicar 

jocs perillosos, tant a dins com fora de l'aigua.  
13. Per tal de no molestar d'altres banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb 
matalassos inflables, ni amb cap altre objecte que pugui causar molèsties a terceres 

persones.  
14. Està prohibida la pràctica del nudisme. 
15. Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident. 
16. En tot moment caldrà seguir les recomanacions de bon ús de la piscina que faci el 
personal responsable d'aquesta. 
17. Cal seguir sempre les instruccions del socorrista o persona responsable del servei, 
així com obeir-lo. 

18. L'usuari haurà de respectar els horaris fixats per l'accés a les instal·lacions de la 
piscina al públic. 
19. No està permès entrar begudes o menjar al recinte que no s’hagin adquirit al bar 
de la mateixa instal·lació.  
20. No està permès tirar-se de cap a la piscina, a fi d’evitar accidents cranioencefàlics.” 

 

 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini 

mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 

escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 

examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 

pertinents.  

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament, 

adreça https://www.mollo.cat/reglaments. 

 



 
  

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

 

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació del reglament que 

ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 

tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Aprovació de l’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències sexuals 

als espais d’oci del Ripollès. 

 

Text: 

 

Arran de totes les actuacions realitzades dins de la Campanya “No em toquis la pera” 

portada a terme per la Subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, 

l’Agència Catalana de la Joventut va escollir aquest territori per desenvolupar un 

protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci nocturn. El fet d’haver 

realitzat una campanya de sensibilització, treballar amb entitats, comissions de 

festes, consistoris, etc. van pensar que el següent pas seria realitzar el protocol. 

Demanda que també s’havia realitzat per part de la Taula de Salut Jove del Ripollès 

en les seves reunions anuals. 

 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 153 aborda les polítiques de 

gènere disposant que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència 

exclusiva de la regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre 

la violència de gènere i per detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de serveis i 

recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que han 

patit o pateixen aquest tipus de violència. 

 

Aquest protocol persegueix dissenyar estratègies d’intervenció articulades amb el 

conjunt d’actors comarcals i locals, per tal de prevenir i intervenir davant les 

violències sexuals als espais públics d’oci. 

 

L’entitat que va guanyar el concurs públic per realitzar el protocol al Ripollès va ser 

Spora Consultoria Social, qui ha redactat el document marc que ofereix pautes per 

aplicar-ho a la comarca, tenint en compte la seva diversitat. 

 

Vist que en l’acord del Ple del Consell Comarcal del Ripollès de 17 de novembre de 

2020, en què s’aprova el Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais 

d’oci del Ripollès, es va acordar notificar-ho a tots els ajuntaments de la comarca per 

a la seva adhesió. 

 

Per tot l’exposat, i vist el Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais 

d’oci del Ripollès, es proposa l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar l’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais 

d’oci del Ripollès. 
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Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de Ripollès. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

8.0.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 8 del POUM zona de les 

Planes, Espinavell, de Molló. 

 

Text: 

 

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 8 de juny de 

2020, va aprovar definitivament la Modificació núm. 8 del POUM zona de les Planes, 

Espinavell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Molló. 

 

Vist que va supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la 

presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 

de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions següents: 

 

1.1. S’haurà de completar el document d’una banda amb l’ajust de qualificacions i 

propietats a tot l’àmbit de la MPOUM, així com a tots els límits de la finca corresponent 

a la zona verda de propietat municipal, tal com es concreta a l’apartat 

de Valoració. 

1.2. S’haurà de completar la memòria informativa de la MPOUM amb la documentació 

de la llicència d’obres de l’ampliació de l’habitatge existent a la part sud-est de l’àmbit 

i les condicions d’aquesta (superfície construïda de l’ampliació i compliment de 

paràmetres) i fixar en el present document les possibilitats reals de sostre pendent 

de construir. 

 

Vist que per acord de Ple de data 25 de setembre de 2020 es va verificar el text refós 

elaborat per l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué de conformitat a l’acord de la CTU de 

Girona referent a la proposta de modificació núm. 8 del POUM zona de les Planes, 

Espinavell, de Molló. 

 

Vist que en data 23 de desembre de 2020 i número de registre d’entrada 

E2020002033, la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va 

trametre a aquest ajuntament informe tècnic de la coordinadora comarcal, per tal de 

que l’ajuntament pugui esmenar correctament les mancances detectades en la 

documentació tramesa per donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de Girona de 8 de juny de 2020, les quals hauran de ser incorporades 

en un text refós verificat pel Ple, per tal de poder-ho elevar amb un informe favorable 

al secretari de l’Agenda Urbana i Territori perquè n’ordeni la publicació en el DOGC i 

consegüent executivitat. 

 

Vist que en data 7 de gener de 2021 i número de registre d’entrada E2021000029 té 

entrada en aquest ajuntament el Text Refós de la Modificació Núm. 8 signat per 
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l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué, d’acord amb les mancances detectades a 

l’informe de la coordinadora comarcal de 23 de desembre de 2020. 

 

Vist que en data 8 de gener de 2021 l’arquitecte municipal informa favorablement al 

nou Text refós de la modificació núm. 8 del POUM zona de les Planes, Espinavell, de 

Molló.  

 

Vist el document de Text Refós elaborat per l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué que 

consta a l’expedient, i de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.c) 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: 

 

 

Primer. Verificar el nou text refós elaborat per l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué 

de conformitat a l’acord de la CTU de Girona referent a la proposta de modificació 

núm. 8 del POUM zona de les Planes, Espinavell, de Molló, en els termes que consten 

a la documentació de l’expedient. 

 

Segon. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot 

interposar cap tipus de recurs. 

 

Tercer. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 8 del POUM zona de 

les Planes, Espinavell, del POUM de Molló al secretari de l’Agenda Urbana i Territori 

perquè n’ordeni la publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carme Serra Casamitjana, Elena 

Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro 

Suñer Vilanova) i 1 abstenció (Carles Garriga Gardella) 

 

 

9.0.- Aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 

del Ripollès i les corporacions locals de la comarca adherides a la licitació 

conjunta del servei d¡assistència i manteniment informàtics, suport en el 

desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del consorci AOC. 

 

Text: 

 
Antecedents de fet: 
 

1. El Consell Comarcal del Ripollès, donat que el servei del manteniment informàtic i 

la implantació de l'administració electrònica són de prestació necessària a totes les 

corporacions locals, des de l’any 2016 i en el marc de les seves competències en 

matèria de cooperació, ha promogut dues licitacions conjuntes d’aquests serveis amb 

diversos ajuntaments i consorcis de la comarca. El segon d’aquests contractes es va 

formalitzar en data 1 d’octubre de 2018 i el termini d’execució del servei i de vigència 

del contracte era d’1 any, prorrogable per 1 any més, a comptar des de l’1 d’octubre 

de 2018. 
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L’objecte de la licitació conjunta també inclou el suport en la implantació dels serveis 

del Consorci AOC, ja que el Consell Comarcal del Ripollès ha de donar compliment a 

les bases reguladores de les subvencions per a l’assoliment de determinats objectius 

en matèria d’administració electrònica per part dels consells comarcals, aprovades 

pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Les obligacions que es deriven 

d’aquestes bases inclouen actuacions d’implantació i increment d’ús dels serveis del 

Consorci AOC als municipis de la comarca. 

 

El Consell Comarcal compta amb la figura d’un tècnic d’administració electrònica, per 

tant, l’empresa adjudicatària caldrà que faci el suport tècnic en el desplegament de 

l’administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 

 

2. A mitjans de setembre de 2020, el Consell Comarcal del Ripollès va trametre un 

escrit a tots els municipis i consorcis de la comarca, en el qual els manifestava la 

seva predisposició a promoure i tramitar l’expedient de contractació conjunta del 

servei d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de 

l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 

 

Els ens que s’han adherit a la contractació conjunta del servei, a part del Consell 

Comarcal, són els següents: 

 

1. Ajuntament de Campdevànol 

2. Ajuntament de Campelles 

3. Ajuntament de Camprodon 

4. Ajuntament de Gombrèn 

5. Ajuntament de Llanars 

6. Ajuntament de Molló 

7. Ajuntament de Planoles 

8. Ajuntament de Queralbs 

9. Ajuntament de Ribes de Freser 

10. Ajuntament de Sant Pau de Segúries 

11. Ajuntament de Setcases 

12. Ajuntament de Toses 

13. Ajuntament de Vallfogona del Ripollès 

14. Ajuntament de Vilallonga de Ter 

15. Consorci de Benestar Social del Ripollès 

16. Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès 

17. Mancomunitat de la Vall de Camprodon 

18. Agència de Desenvolupament del Ripollès 

 

3. Per acord de Ple de data 17 de novembre de 2020, el Consell Comarcal del Ripollès 

va aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

les corporacions locals de la comarca adherides a la licitació conjunta del servei 

d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració 

electrònica i dels serveis del consorci AOC, que va trametre per eacat als ajuntaments 

per a la seva aprovació en data 1 de desembre de 2020. 

 

4. Consta a l’expedient l’informe de secretaria i el de fiscalització prèvia limitada 

emès per la intervenció de data 19 de gener de 2021. 
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Fonaments de Dret: 

 

I. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 

(Llei40/2015) preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 

competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 

ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa 

administració o d’una altra de diferent, sempre que entre les seves competències hi 

hagi aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 

idonis per dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest article preveu que si 

l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa 

administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni. 

 

II. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, regulen els convenis, establint el 

contingut mínim dels mateixos (article 49) i els tràmits preceptius per la seva 

subscripció i efectes (article 50). 

Tanmateix, l’article 48.9 de la Llei 40/2015 estableix que les normes del present 

capítol no són d’aplicació a les encomanes de gestió i als acords de terminació 

convencional dels procediments administratius. 

 

III. Aquest encàrrec en cap cas comporta la cessió d’una competència. L’activitat 

objecte d’aquest conveni no té caràcter contractual. 

 

IV. L’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya (Llei 36/2010) disposa que els 

convenis obliguen des del moment de la signatura si no s'hi disposa una altra cosa. 

L’apartat segon del mateix article estableix que els convenis que afectin terceres 

persones, els que comportin una alteració de l'exercici de les competències de les 

administracions, organismes o entitats públiques, o dels òrgans administratius, i els 

altres en què així s'estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop 

signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de 

les administracions implicades. 

 

D’acord amb l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, les encomanes de gestió que es 

formalitzin amb el corresponent conveni s’hauran de publicar al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, estableix que els convenis i protocols s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

V. La competència per a l’aprovació d’aquest Conveni correspon al Ple, atès que de 

conformitat amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, els acord relatius a les encomanes de gestió realitzades per 

d’altres administracions requereixen de majoria absoluta del número legal de 

membres de la corporació. De conformitat amb l’article 22.4 de la mateixa Llei 7/1985 

no podran ser objecte de delegació a l’Alcaldia aquelles atribucions que corresponen 

al Ple per exigir per a la seva aprovació una majoria especial. 
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Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar, el Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del 

Ripollès i les corporacions locals de la comarca adherides a la licitació conjunta del 

servei d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de 

l'administració electrònica i dels serveis del consorci AOC, que figura a l’expedient 

X2020000591. 

 

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Facultar l’Alcalde-president en nom i representació d’aquesta corporació, 

perquè pugui signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els 

presents acords.  

 

Quart. Encomanar la publicació d’aquest conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, al Consell Comarcal 

del Ripollès. 

 

Cinquè. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Secretaria, juntament amb una còpia 

dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

10.0.- Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del 

servei de joventut comarcal, any 2021.  

 

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

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

desenvolupament i execució dels projectes i programes adreçats als joves, tant 

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

 

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

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

serveis i activitats per l’any 2021. 

 

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

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

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

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

 

L’Ajuntament de Molló en data 9 d’octubre de 2020 va sol·licitar al Consell 

Comarcal del Ripollès els serveis de joventut següents: 
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- Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut i/o 

projecte d’activitats anual (menys aquells projectes que s’especifiquen a 

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

- Tardes joves amb una tarda al mes amb un cost total de 400€/any. 

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció de data 19 de gener de 

2021 que consta a l’expedient. 

 

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

 

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

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

2021, el qual consta a l’expedient X2020000635. 

 

Segon. Imputar a l’aplicació pressupostària número 2021.330.46504 del 

Pressupost 2021, l’import de 900€, d’acord al contingut del conveni. 

 

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

corresponent.  

 

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

juntament amb una còpia del conveni. 

 

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

corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme 

els presents acords. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

11.0.- Suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès per crear un Pla 

de camins de tots els municipis del Ripollès. 

 

 

Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació: 

 

“19. Acord relatiu a la moció per crear un Pla de camins de tots els 

municipis del Ripollès 

 

En data 9 de novembre de 2020, RE 7598, ha tingut entrada al Registre del 

Consell comarcal del Ripollès, la moció impulsada pel grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, la qual és del contingut literal següent: 

 

“Els territoris de muntanya tenen unes característiques orogràfiques i 

climàtiques que dificulten les comunicacions, més encara a les zones 

pirinenques i pre-pirinenques on la distribució de la població és altament 
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disseminada. Fet que es tradueix en una accessibilitat sovint complexa i un 

manteniment de la xarxa viària altament elevat difícil d’assumir pel conjunt dels 

ajuntaments dels municipis d’aquestes àrees geogràfiques. 

 

El Ripollès forma part de les comarques de muntanya i el Departament de 

Territori i Sostenibilitat periòdicament pública una convocatòria per als consells 

comarcals de muntanya destinada a fer actuacions de millora i manteniment de 

camins de la xarxa veïnal i rural. 

 

Són objecte de subvenció les següents actuacions: camins d’accés a nuclis, 

habitatges disseminats i serveis bàsics, camins d’accés a punts d’interès 

econòmic (espais agroforestals, àrees turístiques o paisatgístiques) i actuacions 

d’emergència necessàries per a l’adequada circulació de camins. 

 

En legislatures anteriors, el Consell Comarcal del Ripollès, consensuava el criteri 

de repartiment de l’esmentada subvenció amb el conjunt de les alcaldies de la 

comarca, establia un concurs de 3 lots per zones i acordava que a tots els 

municipis de la comarca s’actués en algun camí, prioritzant els que tenien més 

quilòmetres mitjançant una fórmula objectiva: El 25% del pressupost es 

repartia a parts iguals entre els 19 municipis, mentre que el 75% restant es 

distribuïa proporcionalment en funció de la superfície dels termes. Tot plegat, 

amb l'objectiu d'abastar el màxim nombre de camins possibles, dins d'una 

xarxa de més 208,7 quilòmetres. 

 

Atès que el passat mes d’agost el Departament de Territori i Sostenibilitat va 

convocar la subvenció de l’any 2020 i l’administració comarcal no va consensuar 

el criteri de repartiment amb els 19 municipis de la comarca, adduint causes de 

manca termini. 

 

Per tots aquests motius, el grup comarcal d’ERC al Consell Comarcal del Ripollès 

proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Instar al Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis de 

la comarca, a crear un Pla de Camins amb la corresponent actualització de 

l’inventariat de camins, per tal d’establir un ordre de prioritats d’arranjament 

i/o pavimentació. 

 

SEGON. Que el Consell Comarcal procedeixi, a través dels tècnics comarcals, a 

valorar totes i cadascuna de les actuacions a realitzar, ja sigui amb memòries 

valorades o bé amb projecte executius. 

 

TERCER. Que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb la documentació 

que es requereix amb les convocatòries públiques de la Generalitat, redacti i 

signi els convenis corresponents amb els ajuntaments per tal de poder realitzar 

les actuacions de millora dels camins proposats i tenir enllestida tota la 

documentació necessària per a futures convocatòries. 

 

QUART. Que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis de la 

comarca, consensuï els criteris de repartiment de la subvenció de camins de 

forma objectiva, o que es valori mantenir els criteris utilitzats anteriorment. El 

25% del pressupost es repartia a parts iguals entre els 19 municipis, mentre 
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que el 75% restant es distribuïa proporcionalment en funció de la superfície 

dels termes. 

 

CIQUÈ. Que el Consell Comarcal impulsi l’actualització de l’inventari de camins 

contemplant els que disposen de dret de pas públic, els quals també s’haurien 

de tenir en compte a l’hora d’atorgar ajuts o d’arranjar. 

 

SISÈ. Comunicar aquest acord als 19 municipis de la comarca del Ripollès.” 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Establir que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis 

de la comarca, crearà un Pla de Camins amb la corresponent actualització de 

l’inventariat de camins, per tal d’establir un ordre de prioritats d’arranjament 

i/o pavimentació. 

 

Segon.- Procedir, a través dels tècnics comarcals, a valorar totes i cadascuna 

de les actuacions a realitzar, ja sigui amb memòries valorades o bé amb 

projecte executius. 

 

Tercer.- D’acord amb la documentació que es requereix amb les convocatòries 

públiques de la Generalitat, redactar i signar els convenis corresponents amb 

els ajuntaments per tal de poder realitzar les actuacions de millora dels camins 

proposats i tenir enllestida tota la documentació necessària per a futures 

convocatòries. 

 

Quart.- Consensuar, d’acord amb els municipis de la comarca, els criteris de 

repartiment de la subvenció de camins de forma objectiva, o que es valori 

mantenir els criteris utilitzats anteriorment (el 25% del pressupost es repartia 

a parts iguals entre els 19 municipis, mentre que el 75% restant es distribuïa 

proporcionalment en funció de la superfície dels termes). 

 

Cinquè. Impulsar l’actualització de l’inventari de camins contemplant els que 

disposen de dret de pas públic, els quals també s’haurien de tenir en compte a 

l’hora d’atorgar ajuts o d’arranjar. 

 

Sisè.- Comunicar aquest acord als 19 municipis de la comarca del Ripollès.” 

 

 

D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS: 

 

Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, en el 

sentit de crear un Pla de camins de tots els municipis del Ripollès amb la corresponent 

actualització de l’inventariat de camins, per tal d’establir un ordre de prioritats 

d’arranjament i/o pavimentació. 

 

Segon. Instar a que el Consell Comarcal procedeixi, a través dels tècnics comarcals, 

a valorar totes i cadascuna de les actuacions a realitzar, ja sigui amb memòries 

valorades o bé amb projecte executius. 
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Tercer. Sol·licitar que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb la documentació 

que es requereix amb les convocatòries públiques de la Generalitat, redacti i signi els 

convenis corresponents amb els ajuntaments per tal de poder realitzar les actuacions 

de millora dels camins proposats i tenir enllestida tota la documentació necessària 

per a futures convocatòries. 

 

Quart. Instar al Consell Comarcal del Ripollès a que, d’acord amb els municipis de la 

comarca, consensuï els criteris de repartiment de la subvenció de camins de forma 

objectiva, o que es valori mantenir els criteris utilitzats anteriorment. El 25% del 

pressupost es repartia a parts iguals entre els 19 municipis, mentre que el 75% 

restant es distribuïa proporcionalment en funció de la superfície dels termes. 

 

Cinquè. Sol·licitar al Consell Comarcal que impulsi l’actualització de l’inventari de 

camins contemplant els que disposen de dret de pas públic, els quals també s’haurien 

de tenir en compte a l’hora d’atorgar ajuts o d’arranjar. 

 

Sisè. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de 

l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i cada 

un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carme 

Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa 

Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

12.0.- Assumptes urgents. 

 

No n’hi ha. 

 

13.0.- Precs i preguntes 

 

No n’hi ha. 

 

 

 

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

 

 

Signat electrònicament, 
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