ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 2 d’octubre de 2012
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
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Ordre del dia:
1.- Presa de possessió càrrec de regidor Alejandro Gomà Salvador
2.- Aprovació actes sessions anteriors
3.- Aprovació comptes
4.- Contractació aprofitament forestal 2012
5.- Correcció delegació recaptació IVTM
6.- Dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la Comarca del Solsonès
7.- Pacte d’Alcaldes: energia sostenible local
8.- Suport a la Resolució del Parlament de Catalunya en relació al dret a decidir
del poble català
9.- Correspondència oficial
10.- Precs i preguntes
1.- Presa de possessió càrrec de regidor Alejandro Gomà Salvador
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.
L’Alcalde explica que es proposa aquest punt de l’ordre del dia com a primer per tal
que el nou regidor pugui actuar com a tal al llarg del Ple.
L’Alcalde llegeix la juració o promesa en els següents termes: “Jureu o prometeu per la
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o
regidora de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.”
A continuació el Sr. Alejandro Gomà i Salvador jura el càrrec. L’Alcalde el felicita pel
càrrec de regidor i li dóna la paraula. El Sr. Alejandro Gomà li agraeix i desestima
prendre la paraula.

2.- Aprovació actes sessions anteriors
El ple acorda amb cinc vots a favor i els vots en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
aprovar les actes de les sessions anteriors.
L’Alcalde reitera que si hi ha alguna cosa que s’hagi de modificar a les actes s’hi
dedicarà tot el temps necessari per fer-ho, la qual cosa ja es va comentar en altres
ocasions i per tant es donarà per sabut de cara al futur.
3.- Aprovació comptes
Antecedents
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en
data 29 de maig de 2012. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 90, de data 30 de juny de 2012, pel període reglamentari, no s’hi ha
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Fonaments de dret
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut,
El ple acorda per majoria absoluta amb cinc vots a favor i els vots en contra de la Sra.
C. Frago i el Sr. A. Gomà:
1. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2011,
que consten a l’expedient.
2. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.

4.- Contractació aprofitament forestal 2012
Atès que el Departament de Medi Ambient ha autoritzat per enguany l’aprofitament de
fusta per procediment obert a la forest Comunal Coll de Port, núm. del CUP 109, inclòs
al pla de 2012 i tramitat l’expedient oportú,
El Ple acorda, per unanimitat:
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives formulat per la corporació
municipal, que haurà de regir la contractació mitjançant procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa, de l’aprofitament de fusta d’enguany,
juntament amb els Plecs generals de condicions tècnico-facultatives per a
l’aprofitament de fustes, així com l’Específic redactat pel Departament de Medi
Ambient.
2. Licitar la contractació pública mitjançant procediment obert per a l’aprofitament
de fusta, amb un nombre d’arbres de 3.353 i un pes de 809 Tm, a la forest
Comunal de Coll de Port, núm. del CUP 109, amb una valoració total de
14.562,00 euros més IVA, i preu índex de 18.202,50 euros més IVA.
3. Que es publiqui l’anunci de licitació de l’aprofitament forestal i que se segueixin
els tràmits necessaris per a l’adjudicació
5.- Correcció delegació recaptació IVTM
Es modifica el segon punt de l’ “Acord per a la Delegació a la Diputació de Lleida de
les facultats que aquest Ajuntament té distribuïdes en matèria de Gestió Tributària i
Recaptació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica” en els termes següents:
«2. Contingut i abast de la delegació:
1. Les facultats de gestió tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica que
comprenen:
a) La realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes
tributaris.
b) L’aprovació de les liquidacions tributàries.
c) La concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
d) La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
e) L’emissió dels documents de cobrament.
f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de liquidacions tributàries.
g) La resolució dels recursos que s’interposin contra actes de gestió tributària.
h) La sol·licitud de compensacions per condonació, exempció o bonificacions en
l’impost, davant l’administració que ha concedit el benefici fiscal.
i) La facultat d’establir acords o convenis de col·laboració amb la Prefectura
Provincial de Tràfic, conduents a la formació del padró de l’impost i a dictar
actes administratius que suposin la modificació del padró.

j)

Les actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les
anteriors matèries.

2. Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut
o per liquidació d’ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents a l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que comprèn quantes actuacions conté la gestió
recaptòria d’acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament
col·lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o
cobrament col·lectiu.
c) Establir, en cas d’ésser necessari, itineraris de cobrança.
d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’Entitats Col·laboradores
i establir els límits de col·laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col·lectives o individuals en rebuts i en
liquidacions d’ingrés directe.
f) Dictar la providència de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest
acte administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i
en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
j) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes
les actuacions conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de preinscripció de deutes,
de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l’adjudicació de finques a l’Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.
3. Les facultats d’inspecció tributària corresponents a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, les quals comprendran quantes actuacions inclou la inspecció
tributària d’acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin
ignorats per l’administració i la seva consegüent atribució al subjecte passiu o
l’obligat tributari.
b) La comprovació de les declaracions per determinar la seva veracitat i la
correcta aplicació de les normes.
c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.
d) L’elaboració del Pla d’inspecció anual i la seva coordinació amb altres
administracions tributàries.

4. La facultat d’imposar sancions tributàries per la comissió de les infraccions
tipificades en referència a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, les quals
comprendran quantes actuacions inclou la facultat sancionadora d’acord a la legislació
aplicable i, si de cas, les següents:
a) La imposició de sancions per la comissió d’infraccions tributàries.
b) L’aprovació del quadre de sancions i de la tipificació de les infraccions dins del
marc establert a la Llei General Tributària. »
El Ple acorda aprovar aquest punt de l’ordre del dia, per unanimitat.
6.- Dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la Comarca del Solsonès

Considerant l’Assamblea General del Consorci per al Desenvolupament de la comarca
del Solsonès (celebrada el proppassat 25 de juliol de 2012), en la qual es va aprovar la
dissolució d’aquest.
En compliment del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, cal procedir a la ratificació de
l’esmentada dissolució per acord de Ple dels municipis consorciats, adoptat per
majoria absoluta.
El Ple acorda, per unanimitat:
1. Ratificar la dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la comarca del
Solsonès, atès que el municipi de la Coma i la Pedra forma part d’aquest
Consorci.
2. Comunicar aquest acord al Consorci i a la Direcció General d’Administració
Local (Via Laietana, 26, 2n, 3a planta, 08003 Barcelona) per tal que en tinguin
coneixement i realitzin els tràmits pertinents.
3. Facultar a l’alcalde per tal que procedeixi a la signatura de la documentació
necessària en compliment d’aquest acord.
7.- Pacte d’Alcaldes: energia sostenible local
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

El desafiament de la crisi climàtica només és pot abordar amb un planejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en al participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global
mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport
urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020,
incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
El Ple acorda, per unanimitat:
1. L’Ajuntament de la Coma i la Pedra fa seus els objectius de la Unió Europea
per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans
d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
2. L’Ajuntament de la Coma i la Pedra es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per
part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida,
coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida.
3. L’Ajuntament de la Coma i la Pedra es compromet també a elaborar un informe
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que es consideri oportú) en la Conferència
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
4. Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert) i al President de la Diputació de
Lleida.
8.- Suport a la Resolució del Parlament de Catalunya en relació al dret a decidir
del poble català
Per ordre de l’Alcaldia la secretaria llegeix la Resolució del Parlament de Catalunya
sobre el dret a decidir:

“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes,
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional

al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura
i un cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també
des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents
nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment, ja des
dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’Estat propi,
entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació
estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa.
En els darrers trena anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les
propostes d’acord que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la
col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la contribució a la
modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat de
recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant
aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en
perill la cohesió social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a
proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o
independent com la resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar,
el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu
origen o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de
la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans
i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya
esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que
reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per
fer front als reptes de la nostra societat.
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre
de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al
dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les
cotes d’autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació
dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>.

Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa.
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:
Resolució
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de
Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de
l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com
a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades
respostes són avui una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa
basada en el dret a decidir.
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu
propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la
llengua pròpies.
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme,
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena.
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una
consulta prioritàriament dins la propera legislatura.
El Ple acordar aprovar la moció amb 5 vots a favor i dos vots en contra de la Sra. C.
Frago i A. Gomà
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27
de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

9.- Correspondència oficial
Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia.
10.- Precs i preguntes
L’Alcalde recorda que els Plens es graven. Abans d’acabar aquest any, farem un Ple
extraordinari d’aprovació dels pressupostos.
La Sra. Frago demana informació en relació als comunals i el coto de caça, el Sr.
Alcalde li contesta que no ha rebut resposta de la Direcció General.
Pel que fa al carrer d’accés a l’estació Port del Comte s’està fent una aclarida de
millora, la qual cosa permet que el gel de la carretera es fongui mes ràpid i la visibilitat
millori.

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

