ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 12 de juliol de 2016
Horari: de 19:30 hores a 19:40 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Abel Xandri Company, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Ricard Devés Penades, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Aprovació provisional POUM
3.- Retirada tanques camins Port del Comte
4.- Correcció nomenclatura aplicació pressupostària
5.- Determinació dels dies festius per a l’exercici 2017
6.- Decrets d’Alcaldia i subvencions sol·licitades
7.- 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 d’abril i 30 de
maig de 2016, el ple les aprova per unanimitat.
2.- Aprovació provisional POUM
ANTECEDENTS

1. El Ple de la corporació va acordar, en data 12 d’abril de 2016, aprovar inicialment la
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal d’aquest municipi, així com obrir
un període d’informació pública.
També es va acordar donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals
confronta l’àmbit objecte de tramitació i es van demanar els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències, i pel que fa al procés d’avaluació
ambiental, realitzar les consultes a les administracions públiques i al públic interessat
assenyalats pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el document de referència
sobre l’informe de sostenibilitat ambiental i es va sotmetre aquest a informació pública,
conjuntament amb l’instrument de planejament del qual forma part.
2. Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a
informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, mitjançant la publicació d’edictes
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit local i a través
del web municipal. També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb
els quals confronta el terme municipal i es van demanar els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències
3. Durant el període d’informació pública s’han presentat les al·legacions que tot seguit
se relacionen, les quals han estat informades pels tècnics (els informes consten a
l’expedient):
- Al·legació núm. 1: Gemma Bel López i altres
Per això, el Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
ACORDA:
1r. Desestimar l’al·legació presentades, pels motius que per a cada cas s’especifiquen:
- Al·legació núm. 1: L’al.legació presentada reafirma la modificació que l’Ajuntament
aprova i pretén assolir el mateix objectiu.
2n. Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal,
en la qual pretén assolir el mateix objectiu que les al·legacions aportades,
3r. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art.
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
4rt. Trametre a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, el document de recomanació
emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per tal que, si fos el cas, es
tramiti la petició de redacció de l’estudi al mateix ICGC.
5è. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Catalunya Central perquè l’aprovi definitivament.

6è. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
3.- Retirada tanques camins Port del Comte
Es dóna compte del decret d’alcaldia que es transcriu tot seguit:

“Vista la documentació obrant a l’expedient,
Vist l’informe de Secretaria,
RESOLC
PRIMER. Que s’incorpori per l’Ajuntament tota la documentació que es disposi
sobre el bé.
SEGON. Que pels Serveis Tècnics sigui emès informe tècnic sobre la
comprovació dels fets denunciats, descripció del bé danyat, anomalies observades, la
seva reparació, valoració, acompanyat de plànols o croquis i altres dades tècniques a
tenir en compte.
TERCER. Donar audiència a l’interessat, en un termini no inferior a deu dies ni
superior a quinze, de conformitat amb el que estableix l’article 84 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per a audiència i al·legacions.
QUART. Efectuats tots aquests tràmits, que es doni compte al Ple Municipal
perquè acordi el que procedeixi.”
4.- Correcció nomenclatura aplicació pressupostària
Vist que el pressupost municipal hi consta l’aplicació pressupostària 453/61101 Millora
Urbanització Port del Comte,
Tenint en compte que hi ha un error en dita nomenclatura s’acorda:
Definir l’aplicació pressupostària 453/61101 com a Millora urbanització Port del Comte
i pavimentació pati de l’escola
5.- Determinació dels dies festius per a l’exercici 2017
Tenint en compte que és competència municipal definir les dues festes locals d’acord
amb la normativa vigent,
El Ple acorda per unanimitat:

1r.- Determinar els dies 25 d’abril (Sant Marc) i 16 d’agost (Sant Roc) com a festes
locals per a l’any 2017
2n.- Notificat aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació
6.- Decrets d’Alcaldia i subvencions sol·licitades
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia i la subvenció tramitada a l’ACA
7.- Precs i preguntes
Havent-se manifestat per part dels responsables del col·legi de la Coma, la necessitat
de pintar-lo, atès que fa molt de temps que no s’ha dut a terme aquesta tasca, vist que
l’AMPA del col·legi s’ha ofert a pagar-ne la pintura, l’Ajuntament es compromet a dur a
terme l’actuació mitjançant el pla d’ocupació de l’exercici 2017.
Es posa de manifest la voluntat de subvencionar a les famílies que porten els seus fills
a la llar d’infants de Sant Llorenç de Morunys, tenint en compte que aquest municipi no
disposa d’aquest servei i que els costos per a les famílies s’han duplicat en relació a
l’any passat. S’acorda sufragar el 50% del cost del rebut de la llar d’infants de les
famílies empadronades i que visquin a la Coma i la Pedra, sempre i quan manifestin el
seu compromís que l’escolarització posterior de l’infant continuarà a l’escola de la
Coma, garantint així la continuïtat del servei educatiu al municipi. La despesa es
pressupostarà a l’exercici 2017. La despesa es pressupostarà a l’exercici 2017. La
justificació de la subvenció es farà trimestralment fins a finalitzar el curs escolar,
mitjançant document formalitzat
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

