ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 5 de febrer de 2013
Horari: de 20:00 hores a 20:20 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
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes sessions anteriors
2.- Aprovació certificacions d’obra
3.- Sol·licitud subvenció PUOSC-PE
4.- Aprovació padrons fiscals taxa d’escombraries i taxa d’informació turística
5.- Rectificació fons de millores
6.- Rectificació inventari de béns municipal
7.- Ordenança reguladora de l’administració electrònica
8.- Reglament de la seu electrònica de la Coma i la Pedra
9.- Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans
10.- Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya
11.- Declaració de la Coma i la Pedra com a territori català lliure i sobirà
12.- Correspondència oficial / Decrets d’alcaldia
13.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes sessions anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 2 d’octubre, 30
d’octubre i 21 de desembre, el Ple les aprova.
2.- Aprovació certificacions d’obra
S’aprova per unanimitat la certificació d’obra nº 3 de l’obra “Rehabilitació de l’església
de la Pedra” per un valor de 31.774,26€

3.- Sol·licitud subvenció PUOSC-PE
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre del Pla unic d’obres i serveis de
Catalunya
El Ple acorda per unanimitat
1.- Sol·licitar la inclusió al PUOSC/PE les següents obres:
Obra 1 : Xarxa d’abastament d’aigua al nucli urbà de la Pedra
Obra 2: Adaptació lumínica, millora ambiental i tecnològica dels sistemes d’il·luminació
Pública 2ª fase
Obra 3: Reparació, manteniment, conservació i recuperació dels paviments del Port
del Comte
2.- Definir les anualitats següents per a cada una de les obres
Obra 1: any 2014
Obra 2: anys 2014-2015-2016
Obra 3: any 2015
3.- Sol·licitar la quantitat màxima autoritzada per al manteniment ordinari de serveis
4.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
4.- Aprovació padrons fiscals taxa d’escombraries i taxa d’informació turística
Atès que han estat confeccionats els padrons de la Taxa per recollida d’escombraries i
taxa informació turística establiments
Vist que es pretén treure’ls a cobrament en període voluntari durant els pròxims
mesos;
El Ple acorda per unanimitat
1. Aprovar els padrons fiscals corresponents a l’any 2013 que inclou la Taxa per
recollida d’escombraries i taxa informació turística establiments
2. Determinar com a període voluntari de cobrament per a la taxa informació
turística establiments des de l’ 1 de juliol al 31 d’agost d’enguany, ambdós
inclosos. Pel que fa a la Taxa per recollida d’escombraries, la recaptarà
l’OAGRTL, tal i com es va acordar en el seu moment.
3. Publicar al tauler d’anuncis i al BOP l’edicte corresponent perquè es puguin
deduir les reclamacions que es creguin convenients i a l’efecte de notificació
col·lectiva

5.- Rectificació fons de millores
Conforme el Decret 377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons
de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat pública propietat
de les entitats locals,
El Ple acorda per unanimitat
Primer.- Aprovar els fons de millores corresponents a les forests i les quantitats que es
descriuen a continuació:
Forest

Núm. CUP

Coll de Port
Comunals
Obaga Negra 111
Les Comarques

109
-----

Existències
-16.949,66
-12.807,57
4.969,16

Estat de comptes a 31-12-2012
Despeses
18.700,00

Ingressos
1.787,22
61,66

Total
-33.862,44
-12.807,57
5.030,82
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Segon.- Trametre aquest acord juntament amb la relació certificada al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest
acord
6.- Rectificació inventari de béns municipal
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 2012, i trobat conforme;
Vistos els articles 100 a 118 del Reglament del patrimoni dels ens locals;
El Ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament referit al 31 de
desembre de 2012, afegint la fitxa núm. 85 d’un desfibril·lador
2. Aquest inventari queda, doncs, constituït per 85 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.

7.- Ordenança reguladora de l’administració electrònica
Vista l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra
El ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica
Segon . Exposar aquesta ordenança al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província i tauler d’edictes, durant el termini de trenta dies hàbils, durant els quals
els interessats podran examinar-la i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’ordenança restarà definitivament aprovada.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest
acord
8.- Reglament de la seu electrònica de la Coma i la Pedra
Vist el Reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de l’Ajuntament de
la Coma i la Pedra
El ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar inicialment el reglament de creació funcionament de la Seu electrònica
Segon . Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i tauler d’edictes, durant el termini de trenta dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest
acord
9.- Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans
El Ple acorda, per unanimitat, donar suport t a la moció que es transcriu tot seguit:
“ El passat mes de març el Govern de la Generalitat anunciava que liquidaria el seu
deute amb els ajuntaments abans de finals de juny, en aquell moment el deute de la
Generalitat amb els ens locals ascendia a 550 milions d’euros. L’anunci el feia durant
l’acte de signatura del conveni amb els presidents de les quatre diputacions del “pla
extraordinari d’assistència financera local”.
Malgrat aquest anunci, algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya als ens locals es troben pendents de pagament, com a conseqüència dels
problemes transitoris de liquiditat, provocats pels reiterats incompliments del Govern

de l’Estat Espanyol amb la Generalitat de Catalunya al no fer efectiu els pagaments del
deute reconegut legalment. Aquest fet agreuja la difícil situació econòmica de molts
dels ajuntaments, que també pateixen una important falta de liquiditat i que els
impossibilita complir amb els venciments dels seus deutes.
Entre altres, el fet que la Generalitat no hagi fet efectiu el pagament de Fons de
Cooperació Local, posa en una difícil situació als ajuntaments lleidatans, especialment
els més petits, als quals aquests fons els representa un percentatge important dels
seus ingressos.
El passat 9 d’octubre, el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de municipis
aprovava l’elaboració d’un document per tal de reclamar a la Generalitat que saldi els
seus deutes amb els ajuntaments i si més no que avanci una part del mateix.
Una part del deute que els ajuntaments han d’assumir, tot i els problemes de liquiditat
que pateixen, el deuen a la mateixa Generalitat de Catalunya, com en el cas del cànon
de l’aigua, que han d’abonar a l’ACA. Ajudaria molt a les finances municipals, que
aquests deutes es compenséssim a compte dels pagaments pendents de la
Generalitat.
L’actual situació econòmica ha fet també que molts ajuntaments, renunciïn a executar
diverses inversions que tenien planificades i subvencionades en part, pel Govern de la
Generalitat, en alguns casos la Generalitat havia avançat part de la seva aportació en
forma de bestreta. Actualment el govern exigeix a aquests Ajuntaments la devolució
d’aquesta bestreta més els interessos corresponents, no sembla lògic, que la
Generalitat que acumula un important impagament del deute que té amb els ens
locals, els reclami ara aquests interessos.
Per una situació similar, el passat dimarts 9 d’octubre el Govern Català mostrava la
indignació per la penalització imposada per l’executiu central pel retard del pagament
de les quotes de la Seguretat Social. El portaveu manifestava “és el mateix Govern el
que ens deu centenars de milions d’euros, però resulta que si et passes un dia, en
aquest nou cas nou dies, en les quotes de la Seguretat Social, et posa una
penalització del 20%”. Compartim plenament aquesta indignació, alhora que no
entendríem que la Generalitat tingues una relació similar amb els ajuntaments
catalans.
Pels motius exposats,
S’acorda
Primer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra insta al Govern de la Generalitat ha
compensar el deute que tenen els ajuntaments amb els diferents organismes de la
Generalitat i les bestretes que es veuen obligats a retornar-li, a compte de les
obligacions reconegudes per part de la Generalitat de Catalunya pendents de
pagament.

Segon.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra insta al Govern de la Generalitat a no fer
efectiu el cobrament d’interessos, a aquells ajuntaments que hagin de fer efectiu el
retorn d’alguna bestreta, i amb els quals la Generalitat hi tingui deute pendent.
Tercer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra insta al Govern de l’Estat Espanyol a que
faci efectius tots els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya reconeguts
legalment la qual cosa dificulta la gestió ordinària de la tresoreria del Govern Català.
Quart.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat i a l’Associació Catalana
de Municipi de Catalunya.
10.- Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya
El Ple acorda, per unanimitat, donar suport a la moció que es transcriu tot seguit:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova
la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i
de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de
Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-

te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, l’equip de Govern proposa al Ple municipal l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.”

11.- Declaració de la Coma i la Pedra com a territori català lliure i sobirà
El Ple acorda, per unanimitat, donar suport t a la moció que es transcriu tot seguit:
«1. L'11 de setembre de l’any 2012 es van manifestar de manera pacifica, festiva,
cívica, ordenada, responsable i democràtica 1.500.000 persones a Barcelona. Va ser
un manifest que va anar mes enllà del previst, va superar sorprenentment la del 10 de
juliol del 2010, quan un milió de persones van sortir als carrers de Barcelona per
protestar contra la retallada del Tribunal Constitucional a l’Estatut català. L'11 de
setembre passat els dos principals protagonistes van ser el poble de Catalunya i
l'estelada, i la classe política es va veure absorbida per la societat civil. Aquest
esdeveniment, ens anima a la subscripció de la present moció i a declarar el municipi
de la Coma i la Pedra com a territori català lliure i sobirà, tot esperant que el
Parlament de Catalunya, de manera sobirana, estableixi la legislació d’un futur estat
català lliure, independent, democràtic i social.
2. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i és davant del context crític que viu el país que cal actuar
amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima
de confiança i esperança pel poble català. La situació econòmica i conseqüent deriva
d’exclusió social que suporten molts i moltes dels ciutadans i ciutadanes de la Coma i
la Pedra, i per extensió de tot el poble de Catalunya, així com reiterats incompliments
amb la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments
3. Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua,
la seva cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les
dificultats del present i afrontar el futur amb esperança.
4. Per tots aquests motius, i principalment per preservar el benestar dels ciutadans
del poble de la Coma i la Pedra, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les
activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes
treballadores, que aquest Ajuntament reunit en sessió plenària el dia 5 de febrer de
2013 es manifesta i;
* Primer. Declarar moralment la Coma i la Pedra territori català lliure i sobirà.
* Segon. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per
tal de:
- Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la senyera catalana
tradicional quadribarrada i l'estelada, fins la seva regulació definitiva en el marc de la
nova constitució catalana.
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública
o acadèmica catalana.

- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió
Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al
nou estatus jurídic.
* Tercer. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels
corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda
pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament
dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i
de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici
del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern
Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar
també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en
que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la
població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i
discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials.
Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la
regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori català.
* Quart. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra a totes
aquelles organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels
drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través
de l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre
suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les
llibertats nacionals.
* Cinquè. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a
la resta de territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat
i identitat com a poble.
En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència
del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la
renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus
objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans, sempre que aquests
territoris integrats, expressin la seva voluntat ferma i majoritària de pertànyer-hi.
* Sisè. Des del municipi de la Coma i la Pedra, apel·lem a l’esperit cívic de tot
Europa i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució
democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat,
l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
* Setè. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans
per a estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la
Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.
* Vuitè. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Parlament de Catalunya, al grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya que han surtit elegits, al Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu,
a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis

i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Assemblea Nacional de
Catalunya.»
12.- Correspondència oficial / Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
13.- Precs i preguntes
L’Alcalde dóna compte de la sentencia dictada pel Jutjat de Primera instància i
Instrucció de Solsona (núm. 138/2012) referent a la cessió d’ús del camí que passa a
varis metres de la casa Planés objecte de litigi, condemnant en costes a la part
demandant. La sentència, doncs, ha estat favorable a l’Ajuntament, en el cos de la
sentència el jutge ha estat contundent, l’Alcalde explica que és obligació de
l’Ajuntament defensar els interessos de tot el poble de la Coma i la Pedra
També es dona compte dels tràmits del POUM: d’acord amb la tramesa rebuda, es va
donar conformitat al Text Refós del POUM de la Coma i la Pedra el 13 de desembre
proppassat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

