ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 12 d’abril 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
Santi Quiroga Irla, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015
3.- Sol·licitar suport a la Diputació de Lleida per la gestió de tresoreria
4.- Modificació puntual POUM
5.- Rescissió contracte aprofitament forestal
6.- Aprovació ordenança reguladora de tinença d’animals
7.- Ampliació de fitxers d’acord amb la LOPD
8.- Aprovació Pla local de joventut 2016-2019
9.- Adhesió als acords marc del servei d’assegurances de l’ACM
10.- Sol·licitud subvenció càrrecs electes
11.- Correspondència oficial i Decrets d’Alcaldia
12.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Aprovació actes anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 12 de gener de
2016 i 9 de febrer de 2016, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual
s’aprova la liquidació del pressupost de 2015, en els següents termes:
« ANTECEDENTS

1 L'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.
2 La secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost
del 2015.
3. La interventora va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la
liquidació.
També va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la
liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

635367
635367
485161,95
485161,95
375564,27
109597,68

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

206193,45
-400,06
158395,2
47398,19

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

156995,87

Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

365018,47
97459,52

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

280019,98
-5361,17
197990,71
76668,1

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

174127,62

635367
0
635367
853,91
25375,92

Resultat pressupostari de l’exercici:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

LA COMA I LA PEDRA
2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2015

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
442.612,78
425.905,87
19.865,21

20.910,75

462.477,99

446.816,62

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

38.345,33

462.477,99

485.161,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS

RESULTAT
16.706,91
-

1.045,54
15.661,37
-

0,00

-38.345,33

-

22.683,96

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

- 22.683,96

Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE

LA COMA I LA PEDRA

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2015
1. (+) Fons líquids

2.243,19

2. (+) Drets pendents de cobrament

184.594,71

(+) del Pressupost corrent

97.459,52

(+) de Pressupostos tancats

76.668,10

(+) d'operacions no pressupostàries

10.467,09

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00
176.419,22

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

109.597,68

(+) de Pressupostos tancats

47398,19

(+) d'operacions no pressupostàries

19.423,35

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

10.418,68

II. Saldos de dubtós cobrament

10107,48

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

0,00
311,20

5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 15.476,95 d'acord
amb el següent detall:

Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

462.477,99
446.816,73
15.661,26
-7.284,84
0,00
0,00
-7.100,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455.193,15
439.716,20
15.476,95

6. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2015.
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i,
si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de
la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 25.841,38 euros

Concepte
Suma cap.1 a 7 de
despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul
despeses no financeres
segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació
de deutes.
+/-Despeses realitzades a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público
privades.
+/-Adquisicions amb
pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques

Liquidació
exercici 2014
550.543,16

Liquidació
exercici 2015
446.816,73

7.100,53

-7.100,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,53

-7.100,53

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Altres
Despeses no financeres en
termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per
transferències (i altres
operacions internes) a altres
ens que integren la
Corporació Local

557.643,69

439.716,20

0,00

- Despesa finançada amb
fons finalistes procedents
de la Unió Europea o
d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions
Públiques
- Transferències per fons
dels sistemes de
finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable
a l'exercici (1)
Taxa de referència de
creix. del PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que
suposen increments
permanents de la recaptació
(3)
- canvis normatius que
suposen decrements
permanents de la recaptació
(3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE
LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici
n) (5)

164.817,26

51.751,18
113.066,08

67.624,41

0,00
0,00
29.945,61
37.678,80
0,00
0,00

0,00
392.826,43

372.091,79

0,013
397.933,17

0,00

0,00

397.933,17
372.091,79

25.841,38
Marge de compliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

-5,28%

7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
442.612,78
0,00
0,00
0,00
442.612,78
112.426,46
0,00
25,40%

Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 103,90 dies.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant,

RESOLC:
1.
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats
exposada en aquest decret.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.»

3.- Sol·licitar suport a la Diputació de Lleida per la gestió de tresoreria
El Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de setembre, modifica l’article 92 bis de la llei
7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local, en el sentit que atribueix les funcions de
tresoreria i recaptació als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Mentre no hi hagi un desenvolupament de la llei i d’acord amb els criteris tramesos pel
ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, quan el lloc no pugui ser ocupat per
un funcionari amb habilitació nacional mitjançant els sistemes de provisió reservats als
mateixos (concurs, nomenament provisional, acumulació) es podrà efectuar un
accidental d’un funcionari de carrera de la Diputació.
L’acreditació de la impossibilitat que la cobertura d’un lloc per a funcionari amb
habilitació nacional correspon al president de la corporació com a Cap superior de
personal.
S’ha posat de manifest que es produeix aquesta impossibilitat de cobertura del lloc de
treball per funcionari d’habilitació nacional.
En aquest cas, s’ha de posar el fet en coneixement de Ple de la corporació Local
mitjançant el corresponent informe subscrit pel president de l’entitat i seguidament es
demanarà assistència a la Diputació Provincial.
Es per això que el Ple acorda per unanimitat:
PRIMER: Sol·licitar assistència a la Diputació de Lleida per al desenvolupament de
funcions de Tresoreria de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida

4.- Modificació puntual POUM
ANTECEDENTS DE FET
1. Per Providència de l’alcaldia es va iniciar l’expedient de modificació del Pla
d’ordenació urbanística municipal, emetent-se l’informe de la Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
2. L’alcaldia va encarregar l’elaboració i redacció de la modificació del POUM.
3. El tècnic municipal va informar sobre la no procedència d’acordar la suspensió
potestativa de les llicències.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, i per tant amb la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 47.2. ll) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases de règim local, ACORDA:
1r. Aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de la
Coma i la Pedra.
2n. Sol.licitar la declaració de la no-subjecció d’aquesta modificació a avaluació
ambiental.
3r. Obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit
local, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la
publicitat per mitjans telemàtics.
Així mateix, s’acorda que de manera simultània es doni audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla i se
sotmeti el Pla a les consultes que procedeixin de les administracions públiques
afectades
4t. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, si escau.
5è. Suspendre pel termini de dos mesos la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits, en què les noves determinacions comporten una modificació
del règim urbanístic. Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que
s’incorpora a l’expedient. En tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen
amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
6è. Fer constar que contra l’acord 5è, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós

Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
5.- Rescissió contracte aprofitament forestal
Considerant que s’inicià el procediment, per la sol·licitud de Fustes Altarriba, SL,
adjudicatari del contracte d’aprofitament forestal del MUP 109 anomenat Coll de Port
corresponent a l’exercici 2013, de resolució del citat contracte per mutu acord amb
base a l’article 223.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Considerant els informes emesos a l’efecte.
Considerant que es cità a l’adjudicatari del contracte per a la signatura de l’acta de
resolució del contracte i realitzada la tramitació legalment establerta,
El Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER. Resoldre per mutu acord el contracte d’aprofitament forestal del MUP 109
(Coll de Port) corresponent a l’exercici 2013, subscrit per l’empresa Fustes Altarriba,
SL, i per aquest Ajuntament, sota les següents i particulars estipulacions:
*Atenent que no hi ha obres/actuacions realitzades de conformitat amb el
projecte, serà retornada la quantitat dipositada a l’Ajuntament en motiu de la signatura
del contracte i la devolució de la garantia formalitzada, havent de traslladar aquest
acord a la documentació comptable
*S’acorda la no reclamació mútua de danys i perjudicis, en cap cas.
*La resolució per mutu acord tindrà efectes des de la data determinada en
l’acta.
SEGON. Notificar als interessats als efectes oportuns.
6.- Aprovació ordenança reguladora de tinença d’animals
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 17 de març de 2016 se
sol·licità informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia.

Considerant l’esmentat informe emès en data 22 de març de 2016, i vist
l’avantprojecte elaborat de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de
companyia.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals
Acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals de companyia, en els termes en que figura en l’expedient
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells
veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança,
per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en e-tauler de la Corporació, perquè aquests puguin
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe
de documents relacionats amb aquest assumpte.
7.- Ampliació de fitxers d’acord amb la LOPD
La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( en
endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de
les persones físiques, especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. La
disposició addicional primera disposa que els fitxers i tractaments automatitzats inscrits
o no en registre de protecció de dades hauran d’adequar-se a aquesta Llei, i les
administracions públiques, responsables dels fitxers de titularitat pública, hauran
d’aprovar la corresponent disposició de regulació del fitxer o adaptar l’existent.
En aquest sentit i amb l’objectiu de podar a l’abast dels ciutadans la informació
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que
continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de
l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà
de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu.

Un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer
automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix la obligatorietat de la seva
inscripció en el Registre general de protecció de dades.
En virtut de tot això el Ple acorda, per unanimitat:
Primer- Aprovar la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d’acord amb les
especificacions descrites a l’Annex 1
-Registre d’entrades i sortides
Segon- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de la
disposició de creació.
Tercer.- Procedir a la inscripció en el registre general de protecció de dades depenent
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la creació del fitxer esmentat en el
primer punt de la present resolució
8.- Aprovació Pla local de joventut 2016-2019
Vist el pla comarcal de joventut presentat pel consell comarcal del Solsonès,
Vist que el programa que és presenta es veu de gran importància
El Ple acorda per unanimitat
1r. Aprovar el Pla Local de joventut 2016-2019 i la inclusió dels seus programes
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
9.- Adhesió als acords marc del servei d’assegurances de l’ACM
Vista la proposta d’acord d’adhesió ala acords marc del servei d’assegurances (Exp.
2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (Exp. 2015.01) del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM).
ATÈS
I. Que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar
l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de
Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el
Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions
i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.

II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015,
i el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci
pel qual es licitava el dit contracte.
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar
les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons:
 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España
IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els
lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al
punt anterior.
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions
públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació .
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació.
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ
VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en
sessió de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i
prestació del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya.
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar
les seves proposicions.

IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes.
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER &
OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per
tal que adopti l’acord d’adjudicació.
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a
l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen la contractació i
prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i
la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil
Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació.
XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts
d’acord amb les següents.
El Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’adhereix a l’Acord marc del servei
de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tan, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de
Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’adhereix a l’Acord marc de servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i
contracte la Pòlissa que a continuació s’indica:
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A de Seguros i Reaseguros, per un import de 850
euros de prima neta.
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció
per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (C/ València 231, 6è (08007) Barcelona) i Ferrer&Ojeda
(C/Tamarit 155-159 (08015) de Barcelona)

10.- Sol·licitud subvenció càrrecs electes
Vista la resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
càrrecs electes locals per a l’exercici 2016
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Sol·licitar una subvenció per fer front a la contractació d’un càrrec electe d’acord
amb les bases establertes en el Decret 69/2008 d’1 d’abril
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
11.- Aprovació conveni amb el Consell Comarcal deixalleria mòbil
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.
Vist que el Consell Comarcal del Solsonès promou com a prova pilot una iniciativa
consistent en la prestació del servei de deixalleria mòbil, a la qual s’hi poden acollir els
municipis del Solsonès
Vist que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra està interessat en aquest servei
El Ple acorda, per unanimitat
1.- L’Aprovació del conveni de col·laboració amb el consell Comarcal del Solsonès
2.- Facultar l’alcalde per tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.

12.- Correspondència oficial i Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
13.- Precs i preguntes
Vist el correu electrònic del Consell Comarcal en que es sol·licita una nova ubicació
dels rètols informatius de la Pedra, s’acorda col·locar-los a encreuament de la
carretera que porta a la Puda.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

