ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: Extraordinari
Data: 29 d’abril de 2014
Horari: de 13:00 hores a 13:05 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Montserrat Riu Canudas, regidora
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Ordre del dia:
1.- Aprovació provisional modificació puntual POUM la Coma i la Pedra
2.- Sorteig membres mesa electoral
1.- Aprovació provisional modificació puntual POUM la Coma i la Pedra
Aprovada inicialment la modificació puntual núm.1 del POUM de la Coma i la Pedra i
havent estat exposat al públic de forma reglamentaria sense que s’hagi presentat cap
al·legació,
El ple acorda per 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual número 1 del POUM de la Coma i
la Pedra, afegint l’apartat d) a l’article 226.2 de les normes urbanístiques, tal i com es
transcriu tot seguit:
“d) Petit comerç vinculat a l’ús habitatge unifamiliar, hoteler, tallers mecànics i usos
propis de l’ús principal d’equipaments comunitaris amb titularitat privada”
2n.- Trametre la documentació obrant a l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva

2.- Sorteig membres mesa electoral
Complint les formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig per determinar el
president i els vocals de la mesa electoral que ha de constituir-se el proper dia 25 de
maig amb motiu de les eleccions al parlament europeu
Finalitzat el sorteig la mesa queda formada amb les persones que es descriuen tot
seguit per a cada un dels càrrecs.
Secció: 01

Mesa: 01

Titulars
President: Josep de Puig Viladrich
1r vocal: Francisco Pelaez Navarro
2n vocal: Jordi Guilera Campello
Suplents
1r suplent de president: Joan Pujol Felip
1r suplent de 1r vocal: Isisdro Jansat Gabarroca
1r suplent de 2n vocal: Francesc Sesat Serra
2n suplent de president: Silvia Oliva Cinto
2n suplent de 1r vocal: Francisco Prat Canals
2n suplent de 2n vocal: Albert Oriol Artigas

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

