ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 14 de gener de 2014
Horari: de 20:00 hores a 20:10 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
Jaume Oriol Grau, regidor
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora

Ordre del dia:
1.- Aprovació d’actes
2.- Al·legació a la planificació del PUOSC aprovada per la comissió de
cooperació Local de Catalunya
3.- Modificació puntual POUM la Coma i la Pedra
4.- Recolzament al projecte de creació de la vitivinicultura a la Vall de Lord
5.- Aprovació, si escau, del mapa de capacitat acústica
6.- Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci Localret
7.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
8.- Precs i preguntes
1.- Aprovació d’actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de l’actes de data 1 d’octubre i 5 de
desembre, el Ple les aprova per 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr.
Gomà
2.- Al·legació a la planificació del PUOSC aprovada per la comissió de
cooperació Local de Catalunya
L’alcalde explica la proposta presentada.
Vist que la Comissió Local de Catalunya ha aprovat la planificació inicial de totes les
línies i programes del Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya per al període 20132017
Vist que s’ha sotmès al tràmit d’informació pública, prèvia l’aprovació definitiva,

El ple acorda per unanimitat
1.- Tenint en compte que es pretén donar una continuïtat a l’obra de les mateixes
característiques executada l’any 2013, tramitar davant la CCLC l’al·legació següent:
Substituir l’anualitat de l’obra “Adaptació lumínica, millora ambiental i tecnològica dels
sistemes d’il·luminació pública 2a fase A” de l’any 2016 a l’any 2015
2.- Trametre aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
3.- Modificació puntual POUM la Coma i la Pedra
Vista la necessitat de millorar l’activitat comercial que es duu a terme a la zona de Port
del Comte
El ple acorda per 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual número 1 del POUM de la Coma i la
Pedra, afegint l’apartat d) a l’article 226.2 de les normes urbanístiques. Que es
transcriu
“d) Petit comerç vinculat a l’ús habitatge unifamiliar, hoteler, tallers mecànics i usos
propis de l’ús principal d’equipaments comunitaris amb titularitat privada”
2n.- Exposar al públic l’esmentada modificació
3r.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com calgui per fer executiu aquest acord
4.- Recolzament al projecte de creació de la vitivinicultura a la Vall de Lord
S’informa de la petició efectuada per a Jordi Piñot Sant com a impulsor del projecte de
creació de la vitivinicultura de qualitat a la Vall de Lord, mitjançant la qual sol·licita el
suport de l’Ajuntament en les actuacions que es facin a aquests efectes davant la
Generalitat, el Ministerio d’Agricultura i si s’escau davant la Comissió de la Unió
Europea, a la qual cosa el Ple no hi manifesta cap objecció i es faculta a l’Alcalde per
tal que pugui realitzar la signatura dels documents de suport a les actuacions que
s’estimin convenients.
El ple acorda per unanimitat aprovar la proposta presentada
5.- Aprovació, si escau, del mapa de capacitat acústica
Vist el Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny,
El ple acorda per unanimitat

1r.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica presentat per la Direcció
General de Qualitat Ambiental
2n.- Exposar-lo al públic durant 30 dies hàbils per tal que es puguin presentar
al·legacions, si no se’n presenten l’aprovació inicial esdevindrà definitiva
6.- Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci Localret
Vista la proposta de modificació dels estatus del Consorci Localret en que
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptat, entre d’altres, els acords següents:
“primer.- Aprovar inicialment, i en cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la relació donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’ns presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acordun
cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1.- Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
•
•

•

Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el
Consorci
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d’integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions Provincials Catalanes, els Consells Comarcals i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
segons el règim actual

2.- Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions

electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la
modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant
3.- Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter
territorial en els termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que puguin
integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4.- Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatus a les darreres modificacions
normatives
Atès que examinades les modificacions dels estatus proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als
Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptat
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci Localret per al seu coneixement
i efectes escaients
7.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia

Es dóna compte de la documentació presentada per la Sra. Carme Frago i Alex Gomà
conforme deixen el grup Municipal del Partit Popular passen a ser regidors no adscrits
de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra

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

Vist
Alcalde

i

plau

