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1.- JOSEP COMA GUITART (SIG) (Alcalde), 24/01/2022 16:26
2.- Cristina Reig Franch (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/01/2022 16:29
3.- Ajuntament de Molló. 2022DECR000031 24/01/2022

Núm. de Decret i Data:
2022DECR000031 24/01/2022

DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 28 de gener de 2022
a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a
continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a
aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

AJUNTAMENT DE MOLLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://mollo.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 195 a la 220 de l’any
2021.
4.- Aprovació de la pròrroga del conveni de delegació de competències de gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic subscrit entre el
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i
l’Ajuntament de Molló.
5.- 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 2022.
6.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molló i el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la
cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.
7.- Aprovació de l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat en
data 23 de novembre de 2021 referent a l’aprovació del
Manual de normes i
procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la
comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla
general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local.
8.- Aprovació de la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat de professor de la
Universitat de Barcelona al Sr. Josep Coma i Guitart.
9.- Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana.
10.- Moció per sol·licitar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya la inclusió de
la comarca del Ripollès en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents.
11.- Assumptes urgents
12.- Precs i preguntes

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació
i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.
Signat electrònicament,
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