ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 10 de gener de 2017
Horari: de 19:30 hores a 19:45
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Ricard Devés Penades, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Abel Xandri Company, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Aprovació pla de sanejament financer
3.- Aprovació Padrons escombraries i taxa turística
4.- Inici expedient de contractació recollida RSU
5.- Rectificació inventari de béns
6.- Aprovació certificació d’obra
7.- Moció de suport al referèndum, procés constituent i als ens locals i electes
investigats
8.- Decrets d’Alcaldia
9.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Aprovació actes anteriors
El primer tinent alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data
11d’octubre l i 22 de novembre, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Aprovació pla de sanejament financer
Les dades obrants a aquest Ajuntament relatives a la liquidació de l’exercici 2015,
comporten la necessitat de programar un Pla Econòmic Financer o de sanejament,
segons escaigui, per tal d’assolir l’equilibri financer que determina la normativa vigent,
Es per això que el Ple acorda, per unanimitat:
1.- Aprovar el Pla Econòmic Financer redactat arran de la liquidació de l’exercici 2015,
que consta a l’expedient.
2.- Trametre aquest acord i la documentació corresponent a la Direcció General de
Política Financera.
3.- Aprovació Padrons escombraries i taxa turística
Atès que han estat confeccionats els padrons de la Taxa per recollida d’escombraries i
taxa informació turística establiments
Vist que es pretén treure’ls a cobrament en període voluntari durant els pròxims
mesos;
El Ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar els padrons fiscals corresponents a l’any 2017 que inclou la Taxa per
recollida d’escombraries i taxa informació turística establiments
2. Determinar com a període voluntari de cobrament per a la taxa informació
turística establiments des de l’ 1 de juliol al 31 d’agost de 2017, ambdós
inclosos. Pel que fa a la Taxa per recollida d’escombraries, la recaptarà
l’OAGRTL, tal i com es va acordar en el seu moment.
Publicar al tauler d’anuncis i al BOP l’edicte corresponent perquè es puguin deduir les
reclamacions que es creguin convenients i a l’efecte de notificació col·lectiva
4.- Inici expedient de contractació recollida RSU
ANTECEDENTS
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 2 de gener de 2017 s’acordà iniciar
l’expedient administratiu per a la contractació del serveis de gestió de residus sòlids
urbans, que són necessàries per prestar el servei de recollida, transport i dipòsit a
l’abocador comarcal dels RSU del municipi.
Per part de la Secretaria Interventora s’ha emès informe de legalitat de data 4 de
gener de 2017
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple.
Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents ACORDS, per unanimitat:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de gestió de RSU de la Coma i
la Pedra, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import
de licitació de 156.000,00€, i 32.760,00€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, per un període de 4 anys, prorrogable 1 any a un preu de
39.000,00 € i 8.190,00 € d’IVA.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la contractació del serveis.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini de 15 dies naturals a
partir de l’endemà de la publicació al BOP per que es puguin presentar les
proposicions per part dels interessats.
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President/a:
Vocals:

El/La Senyor/a Jaume Oriol Grau, alcalde
El/La Senyor/a Ricard Devés, regidor
El/La Senyor/a Ramon Subirana Jové, arquitecte municipal
El/La Senyor/a Montse Torra Baraldès, secretària/interventora de
l’Ajuntament, amb funcions de secretària de la mesa

Cinquè.- Autoritzar la despesa per import de 188.760,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 156.000,00€, pressupost net, i 32.760,00 € en concepte
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1621/22199 del pressupost vigent per a l’exercici 2017 i, comprometre

els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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. Així mateix es comprometen al crèdit pel any de
possible pròrroga de contracte, si esdevé aquest fet, per la quantitat de 39.000,00 € i
8.190,00 € d’IVA.
Sisè.- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació i publicar aquest acord.
Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, en el termini d’un mes, o un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el
termini de dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment
administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
5.- 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:
Rectificar l’inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi, en els
termes que es resumeixen a continuació.
Núm fitxa
330107-2

Nom
Enllumenat públic

1201 04-C5

Camí dels horts

1201 02-C23

Crta de Tuixent

3301 01-1

Mobiliari Ajuntament

Sustitució llums vapor de sodi de
150W per leds
Sustitució llums vapor de sodi de
150W per leds
Sustitució llums vapor de sodi de
150W per leds
Adquisició desbrossadora

6.- Aprovació certificació d’obra
S’aprova per unanimitat la 1a certificació de l’obra “Adaptació lumínica de la Carretera
de Tuixent i zona piscina ” per un valor de 21.150,13€
7.- Moció de suport al referèndum, procés constituent i als ens locals i electes
investigats
En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió
plenària la Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual,
entre altres punts, s’instava al Govern de Catalunya a convocar un referèndum
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017, i
una altra que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de
Catalunya.
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat acceptar la
suspensió cautelar de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra
MANIFESTA
1. El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític,
d’idees i opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de
representació popular, sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti
eliminar del debat polític qüestions que són d’interès general i que, en
conseqüència, han de ser objecte de debat en les institucions de representació
popular, tal i com és propi de democràcies plenes.
2. El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració
a la seva independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si
aquesta és la voluntat majoritària de la mateixa. Per a la determinació
d’aquesta voluntat popular, el mecanisme més clar és un referèndum on, de
manera lliure, tothom es pugui pronunciar sobre quin ha de ser el seu futur, tal i
com es contemplava a la Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya,
cautelarment suspesa.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia
per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves
opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

8.- Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
9.- Sol·licitud subvenció ajuts gestió forestal sostenible
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.
Vista la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre de 2016 per la qual es
convoquen ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Sol·licitar un ajut per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos
2n.- Sol·licitar un ajut per les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles
ecosistèmics
3r. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
10.- Precs i preguntes
No se’n formulen
El primer tinent alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta
acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde en funcions

Montse Torra Baraldès

Ricard Devés Penades

