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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 23 de juliol de 2021 

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. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

3.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n trimestre de 2021. 

4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l'informe d'exec ució 

trimestral corresponent al 2n trimestre de 2021. 

5.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de pagament 

(PMP) del 2n trimestre de 2021. 

6.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 84 a la 113 de l’any  

2021. 

7.- Aprovació del compte general de 2020. 

8.- Aprovació de regularització de saldos de conceptes no pressupostaris d’exercicis 

tancats. 

9.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 8/2021, en la modalitat de 

suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

10.- Aprovació dels festius locals a Molló i Espinavell pel 2022. 

11.- Aprovació, si escau, del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Molló a la Xarxa 

d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. 

12.- Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del 

Ripollès per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal.  

13.- Proposta de nomenament del jutge de pau substitut del municipi de Molló. 

14.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll i del Consell Comarcal del Ripollès en relació a una 

sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis disseminats atesa la seva singularitat.  

15.- Assumptes urgents 

16.- 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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