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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 22 de gener 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 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. 

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

Subvencions 2020-2023. 

5.- 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. 

6.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la piscina municipal. 

7.- Aprovació de l’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais 

d’oci del Ripollès. 

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

Espinavell, de Molló. 

9.- 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. 

10.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

l'Ajuntament de Molló per al cofinançament del serveis en matèria de joventut per a l’any 

2021. 

11.- Suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès per crear un Pla de camins de 

tots els municipis del Ripollès. 

12.- Assumptes urgents. 

13.- 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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