ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 30 d’octubre de 2012
Horari: de 9:00 hores a 9:10 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Montserrat Riu Canudas, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Jaume Oriol Grau, regidor
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Ordre del dia:
1.- Sorteig membres mesa electoral
2.- Conveni gestió recollida d’escombraries
3.- Petició de col·laboració per la carretera a Port del Comte
1.- 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
novembre amb motiu de les eleccions Generals.
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: Maria del Carmen Martin Pino
1r vocal: Rosa Anna Guàrdia Valle
2n vocal: Montserrat Cabanes Rodriguez

Suplents
1r suplent de president: Clara Ninot Piquet
1r suplent de 1r vocal: Ana Canals Puig
1r suplent de 2n vocal: Ricard Pons Albi
2n suplent de president: Jesus Gonzalex Canes
2n suplent de 1r vocal: Lidia Masfred Pujol
2n suplent de 2n vocal: Carme Frago Garriga
2.- Conveni gestió recollida d’escombraries
Vist que l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va comunicar als ajuntaments de
Guixers i la Coma i la Pedra la seva intenció de rescindir el conveni de recollida
d’escombraries dels municipis de la Vall de Lord,
Essent aquest un servei públic bàsic d’acord amb la normativa vigent,
El Ple acorda, per unanimitat
1r.- Acceptar la renuncia de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys concretada amb
el conveni signat per tots tres ajuntaments el dia 18 d’octubre de 2012,
2n.- Acceptar a cessió dels béns utilitzats i adquirits per a la prestació del servei de
recollida d’escombraries.
3r.- Aprovar el conveni per a posar en funcionament el servei de recollida
d’escombraries dels municipis de Guixers i la Coma i la Pedra
3.- Petició de col·laboració per la carretera a Port del Comte
L’Ajuntament que presideixo té el màxim interès en la realització del conveni de
col·laboració per la Carretera a Port del Comte
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la col·laboració per la
realització d’un conveni per la carretera que dóna accés a l’estació d’esquí i
l’urbanització Port del Comte, d’una longitud de 10,33 Km.
2.- Trametre aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

