PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 30 DE GENER DE 2012

ACTA
Sant Llorenç de la Muga, el trenta de gener de 2012, essent tres quarts i cinc minuts
de les set del vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en
sessió extraordinària el Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís
Vila Pujol i amb l’assistència dels regidors Patrícia Serrat Múrio, Pere Brugués
Segundo, Esther Clemente Isern i Josep Sardà Cusí.
A

També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso, que
aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió, amb els següents punts de l'ordre del dia:
Primer. ADHESIÓ A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE SANT LLORENÇ
DE LA MUGA.
L'Alcalde exposa que un grup de propietaris de terrenys forestals, amb la participació i
assistència de l'Ajuntament, està constituint y redactant els estatuts d'una Agrupació de
Defensa Forestal. L'Ajuntament hauria de formar-ne part i tenir un representant dins de
la Junta Directiva de l'Agrupació.
Per aixó, proposa al Ple
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga a l’ADF Sant
Llorenç de la Muga.
Segon. Nomenar com a representant de l’Ajuntament a l’ADF Sant Llorenç de la Muga,
al Sr. Pere Brugués Segundo.
S'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Segon. ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
L'Alcalde exposa al Ple l'existència d'una associació de municipis per la independència.
Vist el contingut de l'acta de constitució de l'Associació i el text dels seus Estatuts,
proposa al Ple:
“Primer. Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, constituida a Vic el
14 de desembre de 2011.
Segon. Aprovar els estatuts que regulen l'Associació.
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Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l'efectivitat
dels precedents acords, i nomenar-lo per representar a l'Ajuntament davant
l'Associació.”
S'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Tercer. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL
D'acord amb la comunicació rebuda de la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, una vegada constituït el nou Consistori resultant de les
darreres eleccions municipals, i segons disposa el decret 244/2008, s'ha de nomenar la
comissió Municipal de Delimitació.
Es proposa al Ple el següent acord:
Primer. Nomenar la Comissió Municipal de Delimitació, que estarà formada pels
següents membres:
· President: Lluís Vila Pujol
· Vocal: Josep Sardà Cusí
· Vocal: Pere Brugués Segundo
· Tècnic: Jaume Coromines Blanch
· Secretari: Ignacio Cardona Alonso
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya
I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un quart i cinc
minuts de vuit del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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