ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 21 de desembre de 2012
Horari: de 20:00 hores a 20:40 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
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Ordre del dia:
1.- Agregació de terrenys a la Reserva Nacional de caça del Cadí
2.- Declaració de no disponibilitat de crèdit
3.- Prestació econòmica per incapacitat temporal
4.- Modificació del pressupost de l’exercici corrent
5.- Aprovació pressupost exercici 2013
6.- Aprovació modificació projecte “Reparació murs del cementiri”
7.- Aprovació projecte d’ordenació de les forests dels comunals de la Coma i la
Pedra
8.- Contractació enllumenat Port del Comte
9.- Aprovació certificació d’obra
10.- Aprovació conveni carretera Port del Comte
Com a acte previ a l’inici del Ple, tots els membres acorden aprovar una moció de
rebuig a l’expedient de regulació d’ocupació-extinció de l’empresa Sonae-Tradema
arran del seu tancament , la qual es redactada en els termes següents:
“MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA DE REBUIG A
L’EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ D’EXTINCIÓ QUE AFECTA
L’EMPRESA TRADEMA I DE SUPORT A LA SEVA PLANTILLA

Atès que durant 45 anys, l’economia de Solsona i el Solsonès ha anat indestriablement
unida a la fàbrica de taulers conglomerats Tradema, primera font de creació
d’ocupació en el sector industrial de la comarca.
Atès que, inicialment propietat del grup Tafisa, Tradema va implantar-se a Solsona
gràcies a la determinació de l’Ajuntament de la ciutat i de deu consistoris més de la
comarca i, mitjançant aportacions econòmiques de diversos veïns, la planta va poder
iniciar la seva activitat.
Atès que el passat 4 de desembre, Sonae, l’empresa multinacional portuguesa que a
principi dels anys 90 va adquirir Tafisa, va comunicar oficialment el tancament de la
factoria solsonina després d’encadenar diversos ERO els últims anys. Amb aquest
anunci, Tradema, vinculada directament als avatars del sector immobiliari, se suma a
la significativa llista d’indústries clausurades a Solsona. La factoria fustaire, els seus
142 llocs de treball directes i els més de 160 d’indirectes, esdevenen noves víctimes
de la crisi econòmica, social i financera atiada per l’esclat de la bombolla immobiliària,
que està destruint en gran mesura el dèbil teixit industrial de les nostres contrades.
Vist que els treballadors i treballadores de Tradema i els seus representants feia
mesos que eren conscients dels nefasts plans de Sonae, motiu pel qual, juntament
amb l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, es va donar trasllat
de les seves preocupacions a la Generalitat de Catalunya. Durant diverses setmanes, i
a través del Departament d’Empresa i Ocupació, s’ha lluitat fins al darrer alè per tal de
convèncer la direcció de la viabilitat de la nostra planta i mantenir-hi l’activitat. No
obstant això, tots els esforços han estat en va i la resolució provinent de Portugal ha
estat lamentablement la que tots coneixem.
Atès que l’Ajuntament està convençut de la viabilitat econòmica de la fàbrica Tradema
de Solsona. Amb tot, estem exposats a aquestes determinacions fins que no ens
dotem a nivell legislatiu d’una normativa per aturar les decisions impositives de les
grans multinacionals no arrelades al territori.
Tot i que la fatal decisió està presa, consumada amb la presentació de l’expedient de
regulació d’ocupació d’extinció el passat 17 de gener, no ens resignem. És obligació
d’aquest Ajuntament continuar defensant la plantilla de Tradema i lluitar per un treball
digne i de qualitat a la nostra ciutat.
Vist que el tancament d’aquesta indústria comportarà un augment de les xifres de l’atur
a Solsona i rodalies superior al 25%, un daltabaix inassumible per a la nostra
economia, tenint en compte que partim d’un context en què la desocupació arriba ja al
17%, del qual es ressentiran nombrosos negocis locals. De fet, és imprevisible
l’afectació real que acabarà comportant els propers mesos.
Atès que és innegable la rellevància cabdal que ha tingut Tradema, durant més de
quatre dècades, com a primera factoria en una comarca prepirinenca amb una extensa
massa forestal –ocupa el 78% de la superfície del Solsonès, prop de 78.000
hectàrees–. El cessament de la seva activitat en una zona amb aquestes
característiques exigeix la implicació de les administracions públiques en tots els
nivells per garantir el seu manteniment i, així, l’equilibri socioeconòmic del territori.

Però, a més, la importància estratègica d’aquesta fàbrica depassa àmpliament l’abast
que afecta la plantilla de treballadors de la planta, altres activitats econòmiques de la
comarca i el conjunt de la societat solsonina: el seu tancament no és un afer local o
comarcal, sinó d’àmbit territorial i nacional. Al nostre país la massa forestal incrementa
any rere any, i la pèrdua d’una indústria que fins ara ha consumit el subproducte de la
fusta posarà en perill la viabilitat d’altres activitats del sector.
Per tots aquests motius, els grups municipals de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
proposen al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Sol·licitar a la direcció de Sonae que reconsideri la seva decisió, tenint en
compte els beneficis que ha generat fins ara la planta de Solsona per a tot el grup i la
implicació del territori per fer possible la seva activitat des dels inicis de la factoria.
Segon. Demanar la màxima implicació tant del sector públic com del privat i del
conjunt de la societat. Cal unir sinergies i treballar conjuntament en la mateixa direcció;
necessitem el suport d’entitats i associacions per trobar idees i finançament per tirar
endavant el complicat repte de reconstruir el teixit industrial del Solsonès.
Tercer. Trametre còpia d’aquest acord als ajuntaments del Solsonès i Cardona i al
Consell Comarcal del Solsonès i demanar-los l’aprovació de mocions similars.
Quart. Fer arribar aquesta moció al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, al conjunt de grups polítics del Parlament de Catalunya, així
com a Sonae.”
1.- Agregació de terrenys a la Reserva Nacional de caça del Cadí
Vista la tramesa feta des de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, davant
la possibilitat d’agregar terrenys comunals a la Reserva Nacional de caça del Cadí
El Ple acorda per unanimitat:
1. Revocar la cessió dels esmentats terrenys atorgats a la Societat de caçadors
Mont-Llaó.
2. Comunicar a la D.G. del Medi Natural i Biodiversitat la voluntat de l’Ajuntament,
d’agregar els terrenys comunals identificats amb les referències cadastrals Polígon
5 parcel·la 260 als terrenys de la Reserva Nacional de caça del Cadí que encara
no hi son inclosos.
3. Trametre aquest acord al Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya i als afectats.
2.- Declaració de no disponibilitat de crèdit
Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos

generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza el saldo del crèdit de la partida
pressupostària corresponent al Capítol I del pressupost de despeses, corresponent a
la paga extraordinària del mes de desembre dels treballadors de l’Ajuntament
La secretaria interventora han emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de
l’Estat per al 2012.
El Ple Acorda per unanimitat:
1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari del capítol I de
despeses, corresponent a la paga extraordinària de desembre dels treballadors de
l’Ajuntament, quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast
que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.
2. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme
les anotacions comptables i pressupostàries corresponents

3.- Prestació econòmica per incapacitat temporal
ANTECEDENTS
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la
prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal.
La secretària interventora municipal ha emès informe jurídic en relació a la legislació
aplicable i la tramitació a seguir per tal que l’Ajuntament complementi les prestacions a
percebre tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com
el personal laboral en situacions d’incapacitat temporal.

Per tot això, el Ple, amb 4 vots a favor i dos en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà,
en els termes del que estableix el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ACORDA:
1. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:
a) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els
3 primers dies es reconeix un complement retributiu de fins el 50% de les
retribucions que percebia el treballador el mes anterior al que es va causar la
incapacitat, del 4rt al 20è dia, ambdós inclusivament, un altre complement que,
sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, no se superi
entre les dues el 75% de les retribucions que percebia el treballador el mes
anterior al que es va causar la incapacitat, i del 21è dia endavant, un altre
complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat
Social, s’arribi entre les dues al 100% de les retribucions que percebia el
treballador el mes anterior al que es va causar la incapacitat.
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, des
del primer dia es fixa un complement que, sumat a la prestació econòmica
reconeguda per la Seguretat Social, s’arribi entre les dues al 100% de les
retribucions que percebia el treballador el mes anterior al que es va causar la
incapacitat.
c) Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al
seu servei es trobi en les següents situacions:
-

hospitalització
intervenció quirúrgica
les malalties greus a que fa referència el Reial Decret 1148/2011, de 29 de
juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social,
de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu, així com altres situacions com les de risc durant l’embaràs i de
violència de gènere.

des del primer dia es fixa un complement que, sumat a la prestació econòmica
reconeguda per la Seguretat Social, s’arribi entre les dues al 100% de les
retribucions que percebia el treballador el mes anterior al que es va causar la
incapacitat.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor
del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es
trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en
vigor anterior a aquesta data.

2. Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis vigents que
contradiguin el disposat en el seu article 9.
3. Que es notifiqui aquesta resolució als treballadors, amb efectes merament
informatius.
4.- Modificació del pressupost de l’exercici corrent
Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits
d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup
de funció.
Atès l’informe de Secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, atesa la Memòria.
El ple acorda per unanimitat:
PRIMER.
a) Aprovar l’expedient de modificació de crèdits n.º 132/2012-323 en la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció,
d’acord amb el detall següent:
Altes en Aplicacions de Despeses

Baixes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Quantia

Aplicació

Quantia

1/21000

4.500,00

9/1200

10.000,00

0/91300

5.500,00

Total

10.000,00

Total

10.000,00

b) Incloure al pressupost d’enguany l’aplicació 76103 corresponent a la
subvenció de 18.000 euros concedida per l’IEI de la Diputació de Lleida, per a l’obra
de Rehabilitació de l’església de la Pedra.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
5.- Aprovació pressupost exercici 2013
ANTECEDENTS

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013
La secretaria-interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació prevista al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent .
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tant,
El Ple acorda amb 4 vots a favor i 2 vots en contra de la Sra. Frago i el Sr. Goma
1r.- Aprovar la despesa màxima no financera consolidada per import de
612.554,78 eur.
2n.-Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013, el qual,
resumit per capítols és el següent:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes...........................................200.600,00
2. Impostos indirectes......................................... 10.000,00
3. Taxes i altres................................................ 78.950,00
4. Transferències corrents ................................ 149.650,00
5. Ingressos patrimonials .................................. 24.350,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions reals ...........................

-

7. Transferències de capital..................................173.470,73
8. Passius financers...............................................
9. Actius financers...................................................
TOTAL.............................................637.020,73
DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal.................................... 105.500,00
2. Despeses en béns corrents i serveis............. 265.601,25
3. Despeses financeres ...................................... 8.600,00
4. Transferències corrents ................................... 32.500,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals .............................................. 187.119,48
7.Transferències de capital ................................
8. Actius financers ..............................................
9. Passius financers ........................................... 37.700,00
TOTAL......................................... 637.020,73
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
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.
Després de comentar varis punts del pressupost i procedir la votació, l’Alcalde demana
a la Sra. Frago si volen explicar el seu vot / oposició en contra: la Sra. Frago manifesta
que si no n’han estat partícips en l’elaboració, no seran còmplices amb l’execució.
L’Alcalde reitera que com s’ha manifestat en vàries ocasions, si es vol participar en
alguna qüestió de les moltes que es tracte, com a grup de govern estan oberts a
parlar-ne i de cara l’any que ve, si us sembla que voleu parlar del pressupost estem
oberts a la vostra col·laboració.
6.- Aprovació modificació projecte “Reparació murs del cementiri”
Redactat per Eidée arquitectes el modificat del projecte d’obra “Reparació murs del
cementiri”
Atès que les obres que es detallen al projecte i els documents que comprenen
s’adeqüen a la normativa vigent, i que són favorables els informes tècnic i jurídic,
El Ple acorda per unanimitat:

1.

Aprovar inicialment el modificat del projecte de l’obra “Reparació murs del
cementiri” redactat per Eidée arquitectes, el pressupost del qual és de 39.069,58
euros. Així mateix, s’aprova, si s’escau, la relació de propietaris i titulars de drets
afectats per l’expropiació forçosa que es relacionen a la memòria del projecte.

2.

Sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies al BOP i al tauler
d’anuncis, deixant l’expedient a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar per tal de deduir-ne al·legacions; si no se’n presenten el projecte
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitar cap acord posterior.

3.

Notificar aquest acord, si és el cas, als titulars de béns i drets afectats relacionats
al projecte per tal que puguin formular al·legacions.

La sra. Frago demana si la modificació suposa un cost en la redacció del projecte,
l’Alcalde manifesta que no.
7.- Aprovació projecte d’ordenació de les forests dels comunals de la Coma i la
Pedra
Redactat per Carles Espunyes el projecte “Revisió del projecte d’ordenació de les
forest comunals del municipi de la Coma i la Pedra”
Atès que les actuacions que es detallen al projecte i els documents que comprenen
s’adeqüen a la normativa vigent, i que són favorables els informes tècnic i jurídic,
El Ple acorda amb 4 vots a favor i dues abstencions de la Sra. Frago i el Sr, Goma
1.

Aprovar inicialment la revisió del projecte d’ordenació de les comunals del
municipi de la Coma i la Pedra redactat per Carles Espunyes. Així mateix,
s’aprova, si s’escau, la relació de propietaris i titulars de drets afectats per
l’expropiació forçosa que es relacionen a la memòria del projecte.

2.

Sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies al BOP i al tauler
d’anuncis, deixant l’expedient a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar per tal de deduir-ne al·legacions; si no se’n presenten el projecte
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitar cap acord posterior.

3.

Notificar aquest acord, si és el cas, als titulars de béns i drets afectats relacionats
al projecte per tal que puguin formular al·legacions.

8.- Contractació enllumenat Port del Comte
Vista la necessitat de realitzar la contractació de la Millora ambiental de sistemes
d’il.luminació pública, 1a. Fase Per tal d’assolir una millora ambiental i estalvi
energètic.

Vist que donades les característiques del contracte es considera que el procediment
més adequat és el negociat amb publicitat.
Vistos els informes emesos.
Vista la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’ adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’ acompanya, i de conformitat amb l’ establert en l’
article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
El Ple acorda per unanimitat
PRIMER. Aprovar l’ expedient, mitjançant procediment negociat amb publicitat, per
contractar la Millora ambiental de sistemes d’il.luminació pública, 1a. Fase, convocant
la seva licitació i la presentació d’ofertes.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 95.163,08 euros, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a l’ aplicació 4/62301 de l’
estat de despeses del Pressupost Municipal d’ aquest Ajuntament per l’ exercici 2012,
d’acord amb el certificat emès per intervenció.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques que
regiran el contracte de Millora ambiental de sistemes d’il.luminació pública, 1a. Fase,
per procediment negociat amb publicitat.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de
Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de deu dies puguin presentar
les ofertes que estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de
Contractant, amb una antelació mínima de set dies amb respecte a la reunió que es
degui celebrar per la qualificació de la documentació referida en l’ article 146.1 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
9.- Aprovació certificació d’obra
S’aproven amb 4 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Goma de les
certificacions d’obra
•
•

La 1a i única certificació de l’obra “Enllumenat del C/Cadí “ per un valor de
42.148,67€
La 1a i 2a certificació de l’obra “Rehabilitació de l’església de la Pedra” per un
valor de 0€ i de 19.18237€ respectivament

L’Alcalde demana a la Sra. Frago si vol explicar el seu vot, la Sra. Frago manifesta que
no s’ha pogut comprovar si s’han fet o no les obres de l’Església de la Pedra.
10.- Aprovació conveni carretera Port del Comte
Vist el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, la
Diputació de Lleida, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra i l’Ajuntament de Guixers
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Aprovar el conveni esmentat que consta a l’expedient
2n.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
La Sra. Frago demana quan es signarà i posarà en funcionament. L’Alcalde explica
que falten dades perquè per part de la Generalitat s’ha de nomenar la persona que ho
ha de signar, el conveni especifica que no entrarà en vigor fins a la signatura de totes
les parts. Tot i això l’objectiu és que en poques setmanes ja es pugui posar en
funcionament, i així els esforços de l’Ajuntament dedicar-los als camins i carrers del
municipi. També posa de manifest que els últims mesos i anys s’ha treballat molt
intensament com a equip de govern per tal que aquesta mateixa temporada pugui
quedar resolta aquesta problemàtica endèmica.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

