ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 9 de febrer de 2016
Horari: de 19:30 hores a 20:00 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Ricard Devés Penades, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Abel Xandri Company, Regidor

Ordre del dia
1.- Rectificació Inventari de béns
2.- Adhesió al III Pla Comarcal de Polítiques de Dones 2016-2019
3.- Cessió de crèdit INCASOL
4.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès Per al
manteniment d’espais públics
5.- Aprovació definitiva del modificat del projecte executiu en sòl urbà de la zona
del Golf, a Port del Comte
6.- Rescissió contracte aprofitament forestal
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Rectificació Inventari de béns
En compliment del que disposa l’article 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i atès que cal corregir el
patrimoni municipal a més de concretar alteracions que hi hagi hagut al llarg de la
darrera anualitat.

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb els articles 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 53.1.u) 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,
El Ple acorda, per unanimitat:
Aprovar l’inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi, en els
termes que es resumeixen a continuació.
Nº Fitxa

Categoria

De la núm.

A la núm.

1001 02-C1

1001 02-C8

Comunal

2001 03-1

2001 03-4

Béns i drets revertibles

2001 01-1

2001 01-2

Patrimonial Drets reals - Servitud

1001 02-R1

1001 02-R3

Patrimonial immobles

1001 01-U1

1001 01-U3

Immobilitzat material/ Patrimonial
immobles- Edificis

1101 01-U1

1101 01-U3

Immobilitzat material / patrimonial
immobles-Servei públic

B001 01-1

Patrimoni Públic del sòl

1101 02-1

1101 02-2

Servei públic- immobles

3001 03-1

3001 03-4

Servei públic- mobles

3101 01-1

Servei públic-mobles- semovents

3301 01-1

3301 01-2

Servei públic-mobles - mobiliari

3301 04-1

3301 04-3

Servei públic- mobles- mobiliari
esportiu

3301 07-1

3301 07-7

Servei públic- mobles- mobiliari urbà

3301 08-1

Servei públic- mobles

3402 01-1

Servei públic- mobles- equips
medicoassistèncials

3202 012-1

Instal·lacions servei públic

3201 022-1

Aparells de mesura i laboratori –
servei públic

1201 05-1-2

Obra civil d’ús públic –servei públic

1201 03-1

1203-2

Ús públic- parcs i jardins

1201 02- C1

1201 02-C21

Ús públic- Places i vials urbans

1201 04-C1

1201 04-C6

Ús públic- places i vials urbans

1201 02-P1

Ús públic- Places i vials urbans

1201 02-PC1

1201 02-PC40

Ús públic- Places i vials urbans

1201 04-P1

1201 04-P2

Ús públic vials no urbans

1201 04-C7

1201 04-C15

Ús públic vials no urbans

2.- Adhesió al III Pla Comarcal de Polítiques de Dones 2016-2019
Vist el III Pla de Polítiques de Dones presentat pel Consell Comarcal del Solsonès
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Adherir-nos al III Pla Comarcal de Polítiques de Dones 2016-2019 proposat pel
Consell Comarcal del Solsonès
2.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès
3.- Cessió de crèdit INCASOL
Vist que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra té pendent de pagament part de l’obra que
es va dur a terme a l’església de la Pedra
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Sol·licitar a l’INCASOL, amb NIF. Q-0840001B la tramitació d’una cessió de crèdit
per la quantitat de 17.390,44€ amb la part corresponent del Fons de Cooperació Local
de Catalunya 2015 pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya
2n.- Facultar l’alcalde per tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
3r.-Trametre aquest acord a l’INCASOL
4.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès Per al
manteniment d’espais públics
Vist que el conveni presentat pel consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de la
Coma per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de
manteniment d’espais públics: Planificació i gestió del manteniment d’espais públics

municipals del Solsonès, en compliment de la Resolució de data 6 de novembre de
2015 de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, per la qual s’atorga al
Consell Comarcal del Solsonès amb subvenció de 63.909,12€
La Resolució assenyalada es dicta d’acord amb l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació adreçat a les persones en situació d’atur beneficiàries de
la renda mínima d’inserció per administracions locals, i s’obre la convocatòria per a
l’any 2015.
El Consell Comarcal del Solsonès, en execució d’aquest projecte s’encarregarà de la
contractació de vuit peons, al cent per cent de la jornada i per un termini de sis mesos
per a la realització de part de l’actuació assenyalada que es durà a terme al municipi
de la Coma i la Pedra.
Les despeses corresponents a sou, seguretat social i formació i/o vigilància dels riscos
laborals aniran a càrrec del Consell Comarcal del Solsonès de conformitat amb la
subvenció atorgada.

És voluntat de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra de col·laborar en aquesta
contractació, per la qual cosa
El ple acord, per unanimitat:
Primer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’obliga a l’abonament, dins el termini de
dos dies a comptar des de l’endemà de la reclamació efectuada pel Consell Comarcal
del Solsonès, de la indemnització que correspongui per a la finalització del contracte
del personal necessari per desenvolupar les tasques del projecte assenyalat
prèviament realitzades al seu municipi i les despeses de baixa per incapacitat
temporal, de manera proporcional al nombre de personal i la dedicació d’aquest a les
tasques de realitzades al municipi de la Coma i la Pedra
Segon.- L’Ajuntament també es farà càrrec d’altres despeses com les corresponents a
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball (revisió mèdica),
responsabilitat patrimonial, de vestuari, material, etc. així com qualsevol altre que es
pugui originar. Es farà càrrec de la part proporcional d’aquestes despeses durant el
període d’execució del seu projecte i en funció de la dedicació al seu municipi.
Tercer.- Aniran a càrrec de l’Ajuntament el pagament de les despeses derivades de
dietes i quilometratge que s’originin com a conseqüència d’instruccions que durant la
jornada laboral l’Ajuntament li estableixi
Quart.- L’Ajuntament incorporarà el personal tècnic i/o de suport necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment
de la normativa de riscos laborals d’aplicació, de conformitat amb la memòria del
projecte presentada a la convocatòria de l’ajut.

5.- Aprovació definitiva del modificat del projecte executiu en sòl urbà de la zona
del Golf, a Port del Comte
Aprovat inicialment el modificat del projecte executiu d’urbanització de sòl urbà
zona Golf. Mitjançant acord de Ple de data 23 de novembre de 2015, s’ha sotmès a
informació pública durant el termini d’un mes
En el període d’informació pública, no s’han presentat les al·legacions.
En conseqüència, i de conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.j) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, es
El Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament
d’urbanització que afecta a la zona Golf.

el

modificat

del

projecte

executiu

Segon.- Notificar als interessats aquesta Resolució amb indicació dels
recursos pertinents.
Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida als efectes del seu coneixement.
6.- Rescissió contracte aprofitament forestal
Es deixa sense efecte aquest punt de l’Ordre del dia
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

