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Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Molló, en data de 3 de juliol de 2015. 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  

 
Núm.: 07/2015 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Dia: 13 de juny de 2015 
Inici: 12:30 
Acabament: 12:45 
Lloc: Sala de Plens 

 

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

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sra. Mireia Solé i Hernández 

Sr. Jordi Aspar i Bas 
Sra. Carme Serra Casamitjasa 

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 convocada en legal forma a l'efecte 
de tractar els punts inclosos al següent: 

 
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria 
 
2. Donar suport a la proposta de l’AMI sobre el dret d’autodeterminació 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre 
del dia: 
 
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria 
 

Per unanimitat es ratifica la urgència de la convocatòria. 
 

 
2. Donar suport a la proposta de l’AMI sobre el dret d’autodeterminació  del 
poble de Catalunya. 
 
Vista la proposta de l’AMI sobre la incorporació d’una fórmula al text del jurament o promesa 

de de la pressa de possessió del càrrec dels regidors. 
 
Vist l’informe de la Junta Electoral sobre la incompatibilitat del jurament amb la fórmula 
proposada, així com els diferents informes contradictoris que hem rebut sobre la iniciativa. 
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 Vist l’informe del secretari municipal sobre les greus conseqüències de la nul·litat de la 

pressa de possessió sobre la gestió ordinària de l’Ajuntament. 
 
Atès que tots els membres del consistori estan d’acord amb el contingut de la fórmula de 
l’AMI. 
 
El Ple per UNANIMITAT ACORDA: 
 

1. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana el Ple municipal de l’Ajuntament de 

Molló anuncia que resta a disposició del Parlament de Catalunya, del president i del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà. 
 
2. Trametre aquest acord a l’AMI, al Parlament de Catalunya, al president i al Govern de la 

Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància. 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió. 
 
El secretari,  L’alcalde, 

 
 
 
 
 

 
 

 
Josep Ruiz i Muñoz  Josep Coma Guitart 
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