ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 17 de juliol de 2012
Horari: de 9:00 hores a 9:05 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Montserrat Riu Canudas, regidora
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Montse Torra Barladès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Jesús Gonzalez Canes, regidor
Ordre del dia:
1.- Verificació del text refós del POUM
2.- Acceptació subvenció FEDER
3.- Festes locals anualitat 2013

1.- Verificació del text refós del POUM
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de data 5
de juliol de 2012,
Vista la documentació incorporada al text refós del POUM de la Coma i la Pedra i les
esmenes i justificacions que es sol·licitaven
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Verificar el Text refós del POUM de la Coma i la Pedra amb les esmenes i
documentació sol·licitada per la Comissió Territorial d’Urbanismes de la Catalunya
Central de data 5 de juliol proppassat
2n.- Trametre dues còpies del document al Director General d’Urbanisme per tal que
pugui donar la seva conformitat al text refós del POUM i se n’ordeni la seva publicació,
3r.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com calgui per fer executiu aquest acord

2.- Acceptació subvenció FEDER
Vist que la Direcció General d’Administració local ha concedit una subvenció FEDER a
l’Ajuntament,
El Ple acorda per unanimitat
1r.- Acceptar l’ajut concedit per l’actuació anomenada “Projecte de suport al
desenvolupament turístic sostenible del municipi de la Coma i la Pedra” dins el
cofinançament FEDER
2n.- Trametre aquest acord i la documentació necessària a la Direcció General
d’Administració Local per tal de continuar amb els tràmits pertinents.
3r.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com calgui per fer executiu aquest acord
3.- Festes locals anualitat 2013
Vist el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
Tenint en compte que és competència municipal definir les dues festes locals d’acord
amb la normativa vigent,
El Ple acorda, per unanimitat:
1r. Determinar els dies 25 d’abril (Sant Marc) i 16 d’agost (Sant Roc) com a festes
locals per a l’any 2013.
2n. Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

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

Vist i plau
Alcalde

