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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 01/2015 
Caràcter: ordinari 
Dia: 9 de gener de 2015 
Inici: 21:00 
Acabament: 21:45 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet 
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sr. Pere Suñer i Vilanova 
Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Mireia Solé i Hernández 

Excusa: CAP 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques 
necessàries de Secretaria, a l’Ajuntament de Molló. 
 
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 ordinària convocada en legal forma a 
l'efecte de tractar el punt inclòs al següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
4. Donar compte de la relació de factures aprovades 
5. Aprovació de la modificació dels estatuts del consell d’iniciatives locals pel medi 
ambient (CILMA) 
6. Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci d’espais d’interès natural del 
ripollès (CEINR) 
7. Aprovació de la proposta de modificació dels estatuts del consorci LOCALRET. 
8. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats: 

Moció del consell comarcal del ripollès de rebuig a les previsions dels pressupostos 
generals de l'estat de l'any 2015 en inversions a la comarca del ripollès. 

9. Assumptes urgents. 
10. Precs i preguntes. 
  

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
de Molló, en data de 13 de març de 
2015. 
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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 
 
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 9, de 7-11-2014. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del 
darrer Ple següents: 
 
Data Resum 

04-11 Informe anualitat 2013-2014-Eficiència energètica. 
27-11 Departament de Salut: Inici expedient de canvi de titularitat de l’oficina de 

farmàcia vinculada a la farmaciola. 
22-11 CCR: Tancament dels camins de Santa Magdalena a Puig Moscós i de Fabert a la 

frontera francesa per Sant Isidre. 
12-12 Departament de Cultura: Parc d’aventures Les Bernedes. Informe sectorial de no 

afectació sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic. 
23-12 Notificació favorable de la subvenció de la “Tria de Mulats d’Espinavell” de la 

Diputació de Girona per import de 3.000 €.  
23-12 Modificació Estatuts de LOCALRET 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dona compte dels Decret d’Alcaldia següents: 
 
Núm. 
Ple 

Data Matèria 

1 11-11 Atorgament de llicència d’obres menors al Carrer d’Amunt, 5, d’Espinavell. 
2 11-11 Modificació d’una activitat de ramaderia no sotmesa al règim d’intervenció integral 

de l’administració ambiental. Exp. 287/14 
3 11-11 Modificació d’una activitat de ramaderia no sotmesa al règim d’intervenció integral 

de l’administració ambiental. Exp. 310/14 
4 11-11 Atorgament d’ajuda econòmica al casal camprodoní per a dur a terme la 

digitalització de la sala de cinema de Camprodon. 
5 11-11 Atorgament de llicència d’obres menors al Carrer Enllà, 11 i 13 d’Espinavell 
6 12-11 Atorgament de llicència d’obres menors a la Plaça Major, 8 de Molló. 
7 17-11 Modificació de crèdit 12/2014 mitjançant transferències entre partides del 

pressupost de 2014. 
8 17-11 Requeriment d’actuacions i documentació per a llicència de primera ocupació al 

C/d’Amunt, 18, d’Espinavell. 
9 18-11 Adjudicació de les obres de millora i ampliació de l’edifici de la piscina municipal de 

Molló. 
10 19-11 Obertura, reposició i tancament de rasa per estesa de línia subterrània de baixa 

tensió a ENDESA. 
11 25-11 Acceptació del desenvolupament de les actuacions en matèria de joventut, d’acord 

amb les condicions que figuren en el contracte Programa 2014-2015. 
12 25-11 Autorització d’accés al programa ANICOM als centres veterinaris i protectores 

d’animals ubicades a Catalunya. 
13 1-12 Atorgament de llicència d’obres menors al Carrer Avall, 3, d’Espinavell. 
14 1-12 Expedició d’informe urbanístic. 
15 1-12 Requeriment de documentació per a llicència d’obres al Carrer Avall, 3, d’Espinavell. 
16 1-12 Resolució de Protecció de la legalitat urbanística al Veïnat de Ginestosa,15. 
17 1-12 Atorgament de llicència d’obres menors al Carrer de la Font Vella, 4, de Molló. 
18 1-12 Atorgament de llicència d’obres menors al Carrer dels Pirineus, 3, de Molló 
19 1-12 Atorgament de llicència d’obres menors a la Plaça Major, 7, de Molló. 
20 2-12 Exp. 381/2014: Incoació d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats. 
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21 9-12 Resolució d’ordre d’execució d’obres al Carrer Avall s/n, d’Espinavell, per caiguda de 

mur a la via pública. 
22 18-12 Exp. 383/2014: Incoació d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats 
23 19-12 Atorgament de llicència de parcel·lació urbanística 
24 19-12 Baixa al padró d’habitants. 
25 19-12 Retorn de l’import per ingrés indegut de 117,76 € a Repsol Butano SA 
26 19-12 Indemnització als regidors per a les assistències als plens ordinaris de 2014 
27 19-12 Exp. 381/2014: Incoació d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats-

anul·lació de drets. 
28 22-12 Acceptació de Baixa Voluntària de la treballadora de la neteja. 
29 22-12 Autorització per a fer passar la variant del GR.11-6 de Costabona a Molló per Coll 

Pregon i Espinavell. 
30 22-12 Exp. 383/2014: Incoació d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats-

anul·lació 
31 23-12 Resolució del contracte de serveis de Servei de Prevenció Aliè de mutu acord amb 

l’adjudicatari RISCLAB. 
32 23-12 Aprovació de la contractació de serveis de Servei de Prevenció Aliè amb 

l’adjudicatari ICESE Prevenció. 
33 29-12 Protecció legalitat urbanística: requeriment de documentació per a llicència d’obres 

a la Plaça Major, 1, 2n. Amb suspensió d’obres. 
34 30-12 Requeriment de documentació per a llicència d’obres al Carrer Guardiola, 43. 
35 30-12 Atorgament de llicència d’obres menors al carrer de la Font Vella, 1, de Molló. 
36 30-12 Atorgament de llicència d’obres menors al Veïnat del Riberal, 6, de Molló 
37 30-12 Autorització d’instal·lació d’un suport de fusta 8D amb una part no soterrada de 

6,5m a la confluència dels carrers de Sant Sebastià i Passatge del Serrat de Molló a 
Telefònica de España. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES 
 
Es dona compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió 
plenària. Relacions de la 24 a 30. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL 
D’INICIATIVES LOCALS PEL MEDI AMBIENT (CILMA) 
 
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE 
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha 
comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 
2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de 
caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i 
aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de 
membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els 
vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es 
modifiquen qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de 
Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació 
d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del 
vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta 
Executiva i President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que 
regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per 
modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals 
associats, adoptat per majoria absoluta. 
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En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti l’acord següent: 
 
Primer. RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL 
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA 
(CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 
2014. 
 
Segon. Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 
29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la forma que consta a 
l’expedient. 
 
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del 
text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de 
tots els ens associats. 
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als 
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D’ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS (CEINR) 
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de 
2010 es va publicar el Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, amb l'objecte de 
preservar, millorar, difondre i gestionar el patrimoni natural i el seguiment de les 
activitats compatibles amb les funcions que compleixen els espais d'interès natural; 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que 
cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del 
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 de la Llei 30/1992, en la redacció 
donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Ripollès; això no 
obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi 
d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos 
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari. 
 
La determinació d’adscriure aquest Consorci al Consell Comarcal del Ripollès és fruit 
d’un seguit de converses amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en què finalment el 
Director General Medi Natural i Biodiversitat emet un ofici al Consorci, de data 19 de 
setembre de 2014, en el qual es considera que d’acord amb els criteris que 
s’expliciten a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, pertoca al Consell Comarcal del 
Ripollès ser l’administració pública a la que hauria d’estar adscrit el Consorci. 
 
Amb la modificació estatutària per l’adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també 
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el 
règim, organització i funcionalment intern. 
 
En el Consell Plenari del Consorci que va tenir lloc el passat 01 de desembre es va 
acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública 
preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de 
modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de 
recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat 
sense que, en essència, s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la 
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ratificació de la modificació per part de tots els ens Consorciats. 
 
Vist l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins 
d’interès comú. 
 
D’acord amb els articles 269 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el 
règim i els estatuts. 
 
Vistos els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) que regulen 
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 
322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que 
s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada 
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les 
mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents. 
 
D’acord amb l’article 6.5. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla 
aquesta organització i la Disposició Addicional 20a de la Llei, introduïda per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
estableix que els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública 
d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que 
estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens 
d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser 
funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de 
les administracions participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les 
retribucions com a màxim equivalents als d’aquella. 
 
Tenint en compte la Disposició transitòria 6a de la LRSAL preveu un règim transitori 
d’adaptació d’un any i disposa que el nou règim pressupostari, comptable o de control 
serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de majoria absoluta del nombre 
legal, d’acord amb el que preveu l’article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2. ROAS i amb els 
estatuts reguladors. 
 
Tenint en compte els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa els quals 
regulen la separació, dissolució i liquidació dels consorcis i estableix un termini de 6 
mesos perquè els consorcis que estiguessin creats adaptin els seus estatuts de 
conformitat a aquests articles. 
 
Es proposen els ACORDS següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a al protecció i la 
gestió dels Espais Interès Natural del Ripollès acordada per Consell Plenari del 
consorci per acord del passat 1 de desembre, d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat 
dels membres que l’integren, la publicació definitiva dels Estatuts i la comunicació a 
l’ens d’adscripció i al Registre d’entitats locals. 
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La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
7. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI LOCALRET. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Molló en forma part com a ens consorciat; 
 
Vistos els acords de l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de 
novembre de 2014; 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa; 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan 
de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació; 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació; 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès 
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6770, de 15 de desembre 2014; 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
8. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS: 
MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS DE REBUIG A LES 
PREVISIONS DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT DE L'ANY 2015 EN 
INVERSIONS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS. 
 
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent: 
 
“...” 
12. Rebuig a les previsions dels Pressupostos generals de l'Estat de l'any 
2015 en inversions a la comarca del Ripollès.  
 
Els pressupostos generals de l'Estat espanyol per a l'any 2015 castiguen novament 
Catalunya, destinant-hi només un 9,5% de les inversions totals, una dècima menys 
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que l'any 2014 i molt lluny del 19% que suposa l'aportació catalana al PIB estatal. 
Aquesta situació palesa novament la tendència de l'Estat espanyol a no invertir a 
Catalunya. 
 
Els pressupostos de 2015 reserven per a Catalunya 1.072,26 milions d'euros en 
inversions no regionalitzables, dels quals només 53,34 milions d'euros es destinaran 
a les comarques gironines. 
 
La situació de la nostra comarca és encara més dramàtica, ja que la previsió dels 
pressupostos en inversions al Ripollès és anecdòtica i testimonial, d'únicament 
20.000 euros. 
 
Aquesta quantitat de 20.000 euros es distribueix entre els tres grans projectes viaris 
de Foment a la comarca -el túnel de Toses, la variant de Ribes de Freser i el nou 
traçat de la N-260 entre Campdevànol i Olot-, els quals perceben la quantitat 
simbòlica de 5.000 euros cadascun d'ells, i la redacció de l'estudi informatiu de l'Eix 
Pirinenc entre Olot i Ripoll, que percebrà 5.000 euros més.  
 
El Ripollès cau en l'oblit i l'Estat abandona inversions vitals per al desenvolupament 
de la nostra comarca, reclamades històricament des del territori. És evident que el 
Ripollès necessita millorar, ser competitiu per poder créixer i aquest creixement 
passa de forma obligada per una millora en les comunicacions, en la xarxa viària i en 
la línia de ferrocarril entre Barcelona i Puigcerdà, d'una importància cabal per al 
nostre desenvolupament econòmic.  
 
El Ripollès necessita créixer econòmicament, ser competitiu i atractiu per a 
inversions, tant en capital financer com en capital humà. Cal que la nostra comarca 
se situï entre les capdavanteres de Catalunya, hem de poder oferir la nostra riquesa 
gastronòmica, cultural i paisatgística a la resta de món i als nostres ciutadans; hem 
d'aconseguir una comarca atractiva per visitar, per viure-hi i per invertir-hi. I això 
requereix, indubtablement, la millora de les comunicacions i de les infraestructures 
que obrin el Ripollès al seu entorn més immediat. 
 
Cal traduir en inversions les aportacions que la nostra comarca fa a l'Estat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels assistents: 
 
Primer. Mostrar el desacord total amb les inversions previstes en els pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2015 per a la comarca del Ripollès, per ser del tot 
insuficients.  
 
Segon. Reclamar al Govern estatal l'execució de les inversions urgents per al Ripollès 
-les millores de la N-152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament de la via 
de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà-, i la seva inclusió en el tràmit parlamentari 
d’aprovació dels pressupostos per al 2016. 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels Diputats 
i al Senat. 
“...” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes. 
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2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda 
constància. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
9. ASSUMPTES URGENTS: 
 
Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Progama 
Leader Ripollès-Ges-Bisaura 
 
En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura, que té entre els seus objectius específic, entre altres, 
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit 
territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les 
funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries. 
 
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 
de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups 
d’Acció local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020. 
 
Entenen que el municipi de Molló forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 
2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el 
mapa territorial, pertoca formar part del GAL Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès-Ges-Bisaura. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Molló per unanimitat que compleix el quòrum de la majoria 
absoluta de tots els seus membres assistents ACORDA: 
 
PRIMER. AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi Molló al Grup 
d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader 
Ripollès-Ges-Bisaura. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi han 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la 
corporació Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart al lloc i data dalt consignats. 
 
El secretari, Vist i plau 
 Alcalde president, 
 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz  
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