ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: Extraordinari
Data: 7 d’octubre de 2014
Horari: de 20:00 hores a 20:12 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
Montserrat Riu Canudas, regidora
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes
2.- Aprovació, si s’escau, dels Estatuts del Consell Municipal d’Infants i Joves
3.- Aprovació, si s’escau, del Conveni Gestió de Serveis d’Assistència Tècnica
4.- Ratificació del nomenament de la Comissió de delimitació del T.M. d’Odèn i
la Coma i la Pedra
5.- Sol·licitud d’inscripció de dades al Registre Cartogràfic de Catalunya
6.- Sorteig permisos caça de l’isard
7.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
8.- Precs i preguntes

1.- Aprovació actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 1 de juliol, 10 de
juliol, 21 d’agost i 22 de setembre. L’alcalde manifesta que hi ha un error de data a
l’acta del 21 d’agost, on hi consta 10 de juliol hi ha de constar 21 d’agost.
El Ple les aprova per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
2.- Aprovació, si s’escau, dels Estatuts del Consell Municipal d’Infants i Joves
L’Alcalde agraeix al mestre de l’escola, a l’AMPA, als tècnics de joventut i al personal
de l’Ajuntament la implicació en aquest projecte de participació amb els infants del
municipi en el seu dia a dia
L’alcalde demana si hi ha alguna aportació o intervenció a fer, els regidors manifesten
que no.

Vist que s’han redactat els estatuts del Consell Municipal d’Infants i Joves de la Coma i
la Pedra
Tenint en compte que han tingut el vist i plau de la comunitat educativa i jovenívol del
municipi
El Ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1r.- Aprovar els estatuts del Consell Municipal d’infants i joves que consten a
l’expedient.
2n.- Exposar al públic l’esmentat document per tal que es puguin presentar
al·legacions, si no se’n presenten s’entendrà definitivament aprovat
3r.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
3.- Aprovació, si s’escau, del Conveni Gestió de Serveis d’Assistència Tècnica
L’alcalde demana si hi ha alguna aportació o intervenció a fer, els regidors manifesten
que no.
“Vistes les novetats normatives que s’ha posat en funcionament des de l’administració
que obliga a gestionar de forma diferent les entitats locals del territori.
Tenint en compte que la Diputació de Lleida ofereix el servei necessari per ajudar a
millorar aquesta gestió,
El Ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1r.- Aprovar el “conveni d’encàrrec de gestió de determinants serveis d’assistència
tècnica informàtica per la Diputació de Lleida”
2n.- Facultat l’Alcalde per tal que faci executiu aquest acord, si l’esmentat conveni i
tramitant-lo a la Diputació de Lleida”
4.- Ratificació del nomenament de la Comissió de delimitació del T.M. d’Odèn i
la Coma i la Pedra
Es dóna compte dels membres de la comissió de delimitació amb el TM d’Odèn, en els
següents termes:
“Vist que des de la Direcció General d’Administració Local s’ha comunicat que resta
pendent l’acta de reconeixement la línia de terme, que afecta al T.M. Odèn i T.M. de la
Coma i la Pedra,
Vist que amb el canvi de legislatura s’ha de nomenar novament els membres,
HE RESOLT

1. Nomenar la comissió de delimitació del Terme Municipal la Coma i la Pedra en
relació als municipis veïns, als senyors:
- Marc Escarré Sala, alcalde
- Francesc Canals Torrebadella, regidor
- Jaume Oriol Grau, regidor
- Ramon Subirana Jové, tècnic municipal
- Montse Torra Baraldès, secretària
2. Proposar la notificació en ple d’aquesta comissió.
3. Comunicar aquesta resolució a la D.G. d’Administració Local.”
5.- Sol·licitud d’inscripció de dades al Registre Cartogràfic de Catalunya
L’alcalde demana si hi ha alguna aportació o intervenció a fer, els regidors manifesten
que no.
Vista la necessitat de digitalització del carrerer municipal,
El ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
1r.- Sol·licitat a l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la inscripció al
Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del
municipi vigent a data d’avui, i amb aquesta finalitat, autoritzar a la Diputació de Lleida
a fer el lliurament d’aquesta informació, així com de les posteriors actualitzacions.
2n.- Autoritzar a l’ICGC a la lliure distribució d’aquesta informació per a les finalitats
que li són pròpies en l’exercici de les seves competències i en les competències dels
Departaments i organismes de la Generalitat
6.- Sorteig permisos caça de l’isard

Es procedeix al sorteig dels 3 permisos de selectiva local d’isard, d’acord amb la
documentació tramesa per la Direcció General de Medi Natural, area d’activitats
cinegètiques
Del sorteig en surten tres caçadors:
•
•
•

A.V. B
J.P.P
J.O.G

Els noms i la documentació que escaigui es trametrà a l’organisme corresponent

7.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia

8.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

