ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 7 d’abril de 2015
Horari: de 20:00 hores a 20:25 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.- Es dona compte del Decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014
3.- Es dona compte del Decret d’aprovació del pla pressupostari 2016-2018
4.- Rectificació de l’inventari de béns
5.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb el DARP i MN
6.- Moció presentada pels regidors Carme Frago i Àlex Gomà
7.- Decrets d’alcaldia i correspondència oficial
8.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 9 de gener de
2015 i de 17 de març de 2015.
El Ple les aprova per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
2.- Es dona compte del Decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual
s’aprova la liquidació del pressupost de 2014, en els següents termes:
«ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de
2014, el resultat que consta a l’expedient pel que fa a la documentació següent:

Pressupost de despeses
Pressupost d’ingressos
Resultat pressupostari de l’exercici
Romanent de tresoreria
Romanents de crèdit
Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 10.345,82 euros
d'acord amb el següent detall:

Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

Compliment de la regla de la despesa

617.225,33
591.267,95
25.957,38
-22.445,96
0,00
0,00
-6.834,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.779,37
584.433,55
10.345,82

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb
aquell que es desprèn de la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla
de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que
del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb
caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis
normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de -0,90%.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de
despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul
despeses no financeres
segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació
de deutes.
+/-Despeses realitzades a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público
privades.
+/-Adquisicions amb
pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs

Liquidació
exercici 2013
690.493,00

Liquidació
exercici 2014
588.167,95

13.934,00

-6.834,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.934,00

-6.834,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques
Altres
Despeses no financeres en
termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per
transferències (i altres
operacions internes) a altres
ens que integren la
Corporació Local
- Despesa finançada amb
fons finalistes procedents
de la Unió Europea o
d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions
Públiques
- Transferències per fons
dels sistemes de
finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable
a l'exercici (1)
Taxa de referència de
creix. del PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que
suposen increments
permanents de la recaptació
(3)
- canvis normatius que
suposen decrements
permanents de la recaptació
(3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704.427,00

581.333,55

0,00

0,00

284.108,00

164.817,26

0,00
0,00
284.108,00
0,00
0,00

0,00
0,00
51.751,18
113.066,08
0,00

0,00

0,00

0,00
420.319,00
0,015
426.623,79

0,00

0,00

416.516,29

a) LÍMIT DE LA REGLA DE
LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici n)
(5)

426.623,79
416.516,29

10.107,49
Marge de compliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

-0,90%

Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix
la regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i
que és aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
496.712,25
0,00
0,00
0,00
496.712,25
159.636,23
26.122,80
37,40%

2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 56,45 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF (article que ha estat modificat per la Llei Orgànica 9/2013,
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic), estableix que
les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran
obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el
següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit (Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic).
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen

les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1.Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats
figura a la part.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
3. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Administracions Públiques»
3.- Es dona compte del Decret d’aprovació del pla pressupostari 2016-2018
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual
s’aprova el pla pressupostari 2016-2018, en els següents termes:
« ANTECEDENTS
En data 5 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del
deute públic i la regla de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de
deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.

2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.

3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els
plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals.
Per tant, HE RESOLT:
1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord
amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES

LIQUIDACIÓ
2014
237.304
7.851
93.077
113.041
45.437
496.710
0
120.513
120.513
0
0
0
617.223

PREV LIQ
2015
222.600
6.000
92.550
139.940
39.550
500.640
0
134.727
134.727
0
0
0
635.367

PREVISIÓ
2016
222.600
6.000
92.550
132.900
39.550
493.600
0
130.000
130.000
0
0
0
623.600

PREVISIÓ
2017
222.600
6.000
92.550
134.000
39.550
494.700
0
130.000
130.000
0
0
0
624.700

PREVISIÓ
2018
222.600
6.000
92.550
134.000
39.550
494.700
0
130.000
130.000
0
0
0
624.700

2014

2015

2016

2017

2018

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

101.052
305.995
3.100
17.552
0
427.699
125.943
0
125.943
0
37.624
37.624
591.266

107.000
301.100
3.300
14.489
17.000
442.889
136.778
0
136.778
0
78.569
78.569
658.236

107.000
304.111
1.000
14.489
7.600
434.200
130.000
0
130.000
0
68.392
68.392
632.592

107.000
304.111
1.000
14.489
15.300
441.900
130.000
0
130.000
0
12.675
12.675
584.575

108.070
307.152
0
14.489
17.000
446.711
130.000
0
130.000
0
0
0
576.711

3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.»
4.- Rectificació de l’inventari de béns
Un cop examinat l’expedient tramitat per a la rectificació de l’inventari, autoritzat per la
secretària de la corporació en el que s’hi reflecteixen les altes, baixes i modificacions que
s’han esdevingut durant l’exercici de 2014, i trobat conforme
Vistos els articles 100 a 118 del Reglament del patrimoni dels ens locals;
El Ple acorda per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament referit al 31 de
desembre de 2014, afegint les fitxes núm. 89 d’un ordinador portàtil
2. Aquest inventari queda, doncs, constituït per 89 fitxes i 9 fitxes annexes.
3. Trametre còpia de les fitxes noves de l’inventari autoritzades per la secretària i amb el
vistiplau del president de la corporació, al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya

5.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb el DARP i MN
Vist que la Generalitat de va aprovar el Pla general de política forestal de Catalunya
2014 – 2024

Vist el govern va aprovar l’estratègia per promoure l’aprofitament energètic de
biomassa forestal i agrícola a Catalunya
Vist que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM), mitjançant la Direcció de Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB), ha promogut
un Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya
El Ple acorda per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1.- Aprovar el conveni de gestió entre el DAAM i les entitats locals, per tal de realitzar
la gestió forestal de titularitat municipal, de forma conjunta amb les forest de titularitat
del DAAM i d’altres ajuntaments signants
2.- Facultar l’alcalde per tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
3.- Trametre aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
6.- Moció presentada pels regidors Carme Frago i Àlex Gomà

L’Alcalde demana a la secretaria que llegeixi els acords que es proposa a la moció.
La secretaria procedeix a donar-los lectura que transcrits literalment diuen:
« ACORDS:
1.- Atès que els delictes no els cometen les entitats, sinó les persones que les
representen, demanem que no s’utilitzin recursos públics d’aquest Ajuntament en
aquest procés.
2.- Que s’acordi que per aquest Ple sol·licitar al Jutjat de Solsona, que instrueix
aquesta causa, ordeni de forma preventiva la constitució d’una garantia, aval o trava
de béns que cobreixin en quantia suficient les responsabilitats civils que puguin sorgir
en aquest procés, per a tots i cadascun dels imputats pels presumptes delictes als
quals hem fet referència.
Tot això per tal de garantir als ciutadans que en cas d’existir la comissió d’un delicte,
no hi haurà cap dany econòmic a les arques d’aquest Ajuntament»
La moció no s’aprova amb 2 vots a favor i 4 vots en contra del Sr. Oriol, Sr. Canals,
Sra. Riu i Sra. Piquet i una abstenció de l’Alcalde Marc Escarré

7.-Models declaració registre d’interessos
D’acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82.3 del ROFRJ, el Ple acorda, per
unanimitat, introduir per urgència aquest nou punt a l’ordre del dia.
ANTECEDENTS
Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni
interessos econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració
dels béns patrimonials.
Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de
la corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se
n'ha de donar publicitat.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Ple acorda per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració
de causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre
no s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui.
8.- Decrets d’alcaldia i correspondència oficial
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia resumits.
9.- Precs i preguntes
La regidora Sra. Frago demana que se’ls doni resposta per escrit, l’Alcalde demana
que si s’ha de contestar per escrit es facin les preguntes per escrit.
El regidor Àlex Gomà fa un comentari al Ple en el sentit que li fa molta vergonya llegir
per la premsa les presumptes corrupcions de l’alcalde mes que millores pel poble. Ex
poble puntualitza.

També li comenta a l’alcalde que si deixa la política de forma activa, li desitja tota la
sort del món, però li comenta que l’empresa privada no serveixen els decrets i s’ha de
ser mes tolerant.
Alhora aprofita per acomiadar-se
L’Alcalde demana que es transcrigui la carta que llegeix:
“Benvolguts Veïns/es.
El proper dia 24 de Maig, hi han convocades eleccions Municipals a tot el territori.
Tal hi com ja varem informar el passat més d’octubre, la majoria dels companys de
l’equip de Govern de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra hem decidit de no tornar-nos
a presentar.
És en aquest sentit, i per tal de continuar amb la línea de màxima transparència i
informació per a tots els habitants del Municipi, que hem cregut convenient adreçarnos a tots vosaltres, per tal de fer un resum de la feina que s’ha fet durant aquestes 2
legislatures (mireu document adjunt).
La primera cosa que volem expressar-vos, és el nostre agraïment per la confiança que
ens heu dipositat durant aquests 8 anys per afrontar i defensar al Municipi. Per a tots
els companys/es de les diferents llistes Municipals de CIU ha estat un plaer.
Han estat 8 anys molt intensos, on desgraciadament hem hagut de fer front a la potser
pitjor crisis econòmica, la qual ha afectat a totes les persones i institucions, en el
nostre cas també hem vist reduïts els ingressos, tant ordinaris com de subvencions.
Tot i això i seguint amb el compromís amb tots vosaltres hem intentat, sense apujar els
impostos Municipals, mantenir o millorar els diferents serveis i inversions.
De ben segur que haurem comés errors, pels quals ús en demanem disculpes, és molt
complicat en un Municipi, tant divers com el nostre, de fer-ho bé per a tothom i més
quan tenim un problema endèmic de finançament en el qual, ni l’estat ni la Generalitat,
han posat fi. Tot i això, el que us puc assegurar és que la nostra voluntat ha estat
sempre la de treballar incansablement per aconseguir recursos o gestionar el millor
possible els que disposàvem, per tal de fer front al màxim de problemàtiques possibles
del municipi.
A nivell econòmic i a l’espera de tramitar la liquidació de l’exercici del 2014 tal com
marca la llei, us puc avançar que el romanent de tresoreria és positiu.
Com ja sabeu, l’Ajuntament encapçalat per la meva persona, està sent investigat per
presumptes delictes urbanístics i prevaricació. En aquest moments i després de la
declaració que varem fer el dilluns 26 de gener davant el jutge de Solsona, estem a
l’espera del que pugui dictaminar. És un procés que s’inicia arran d’unes denuncies
d’una veïna del Poble i els regidors a l’oposició.

Aquests 4 últims anys, ens hem trobat amb una situació difícil, no només per l’efecte
de la crisi econòmica sinó també, i al meu entendre, per l’oposició destructiva que han
fet els regidors a l’oposició, en els 4 anys no recordo una proposta positiva per a la
gent del Municipi, però si que tinc molt present les continues denuncies i difamacions.
Tal i com ja vaig comentar en un Ple i crec que així mateix consta en l’acta, la
impressió que m’han donat els regidors de l’oposició és que més que venir a treballar
pel Municipi (on ens podríem o no haver posat d’acord) han vingut a passar comptes
amb algú i com podreu entendre això no ens ha ajudat gens a tirar endavant el
Municipi.
Des d’aquestes línees volem agrair a tots aquells veïns/es i les entitats que ens han
ajudat, sense ells tot això no hagués estat possible i d’una manera especial als
treballadors de l’Ajuntament, que des de la més estricta professionalitat ho han fet
possible. Tot lo que s’ha fet és gràcies a tots vosaltres.
Ha arribat el moment de acomiadar-nos, d’aquí a poques setmanes elegireu nous
representants, nosaltres no marxem enlloc, continuarem estan al vostre costat i
treballant pel Municipi, simplement fem un pas enrere.
Molta sort i encerts al nou consistori que surti elegit en les properes eleccions
Municipals.
Resum de les actuacions realitzades durant aquestes 2 legislatures (2007-2015):
-

Remodelació de l’edifici consistorial adaptant-lo a discapacitats, creant una sala
polivalent, arranjant el consultori mèdic i l’arxiu.

-

Arranjament de la Carretera de Port del Comte, des de Coll de Jou fins al
Carpider actuant en el ferm, les cunetes, la senyalització vertical i horitzontal i
els talussos.

-

Remodelació de l’església de Sant Serni de la Pedra, datada de finals del
Segle IX.

-

Adquisició d’una màquina llevaneus Mercedez, model Unimog U 400 pel
manteniment hivernal.

-

Adquisició de la rectoria de la Pedra.

-

Millora Ambiental dels sistemes d’il·luminació publica a l’Av. Port del Comte i el
C/Avet, canviant-los a tecnologia LEDS.

-

Adequació d’una sala del edifici de la Piscina, com a Local Social.

-

Instal·lació de tanca de seguretat de fusta, homologada per trànsit de vehicles
a la pujada del Camp de Golf i a la pujada del refugi/apartaments mirador.

-

Instal·lació d’una tanca de seguretat a la plaça de l’Ajuntament.

-

Construcció de la depuradora de la Coma.

-

Remodelació de l’escola, refent els serveis, adaptant-la a discapacitats, dotantla d’un menjador i d’una sala nova.

-

Adequació de tot l’edifici de la piscina de la Coma a les diferents normatives
vigents i creació d’un nou local per a entitats i d’un rocòdrom cobert.

-

2ª fase d’adequació de l’església de la Coma.

-

Instal·lació sistema d’interceptors lineals pels carrers Cadí, Picapinyes, Esquius
i sector III de la urbanització de Port del Comte.

-

Arranjament i pavimentació dels camins de Cal Pauet, Cal Fité i Cal Joan del
Batlle.

-

Col·locació de tanca de seguretat de fusta, homologada per a vehicles al camí
de les Valls de la Pedra.

-

Instal·lació d’enllumenat públic al Carrer Cadí a Port del Comte.

-

Restauració del cementiri de la Coma.

-

Adequació del pati de l’escola.

-

Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’edifici de la Piscina de la Coma.

-

Instal·lació d’una zona per a fer exercici per a la gent gran a la Font de la
Esquerrana.

-

Instal·lació de protectors de fusta per als contenidors.

-

Senyalització de diferents rutes de senderisme al Prat de Bacies i al Pedró dels
Quatre Batlles.

-

Compra de 2000 m.l de tanca de seguretat FIS, d’un cronòmetre i instal·lació
d’una caseta de fusta a la Pista del Llop per a recolzar la feina dels diferents
clubs d’esquí de la Comarca.

-

Construcció d’un punt d’informació turística a Port del Comte.

-

Senyalització de diferents rutes de senderisme per la Serra del Verd, zona
Pein.

-

Senyalització de diferents rutes de senderisme connectant les diferents ermites
del municipi.

-

Construcció d’un mirador i d’una rampa d’accés des del final del telecadira del
Querol, a les Morreres.

-

Instal·lació de 2 pantalles tàctils amb informació turística i dels serveis, una a la
Coma i una al Port del Comte.

-

Elaboració de material didàctic per difondre els diferents elements turístics del
municipi i els seus serveis.

-

Adequació de l’Àrea recreativa del naixement del riu Cardener.

-

Senyalització dels diferents punts turístics i de tots els serveis del Municipi de la
Coma i la Pedra.

-

Construcció d’un camí per a vehicles per a la nova sortida de parapent a Port
del Comte.

-

Restauració del retaule Barroc de l’església de Sant Serní de la Pedra.

-

Construcció de 2 observatoris de fauna, a Port del Comte i Coll de Port.

-

Arranjament del Cim del Pedró del Quatre Batlles.

-

Arranjament i senyalització del Camí Verd de la Vall de Lord.+

-

Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, (POUM).

-

Elaboració del Catàleg de Masies del Municipi.

-

Adequació de la pàgina web municipal, a les noves tecnologies tot ampliant la
informació disponible i traducció al Castellà, Anglès i Francès.

-

Creació d’un perfil municipal a Twitter i Facebook per tal d’informar als
veïns/es.

-

Elaboració dels Plans Neucat i Infocat.

-

Redacció del projecte Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) i l’inventari
de referència d’emissions (IRE)

-

Implantació de l’administració electrònica a nivell Municipal, (s’està implantant
gradualment)

-

Ampliació amb una segona línea el transport escolar dins del Municipi.

-

Cursos de formació: DEA, informàtica, Anglès, Pachwork, ganxet, mitja,
gimnàstica, manualitats, confecció de joies, alimentació saludable, confecció de
sabons

-

Instal·lació de comptadors d’aigua digitals al nucli de la Coma.

-

Conveni del Patronat de la residència d’Avis i els 3 Ajuntaments de la Vall per
la construcció d’un Tanatori.

-

Compra d’un desfibril·lador.

-

Adquisició compostadors

-

Creació del consell municipal dels infants.

-

Redacció del projecte per a la instal·lació d’aigua potable al nucli de la Pedra.

-

Redacció del projecte per a l’obertura d’un camí des de Clot de la Vall fins a
Carbasses, per unir les 2 estacions d’esquí i ampliar l’oferta esportiva.

-

Redacció del projecte per a la remodelació del Pont del riu Cardener al seu
naixement.

-

Finalització de les depuradores de Port del Comte (pendent ACA).

-

Arranjament de la canonada d’aigua de la zona de bombeig de la Coma,
(pendent adjudicació)

-

Arranjament del Camí de la Vilella. (pendent adjudicació).

-

Actuació anual de manteniment del ferm i la senyalització de la Carretera de
Port del Comte, (pendent adjudicació).

-

Manteniments a tots els camins i carrers del Municipi.

-

Manteniment hivernal a la Carretera de Port del Comte.”

La Sra. Frago prega que es rectifiqui la carta ja que la denuncia no està feta pels
regidors de l’oposició sinó d’ella.
El Sr. Alcalde comenta la carta es modificarà en aquest sentit
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

