ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de novembre de 2018
Horari: de 19:30 hores a 21
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia:
1.- Contracte crèdit esllavissada carretera de Coll de Jou a Port del Comte
2.- Modificació de Crèdit nº 5/2018 del Pressupost del 2018
3.- Modificació Ordenances Fiscals

1.Contracte de crèdit esllavissada carretera de Coll de Jou a Port del Comte.
L’Alcalde explica la situació en que s’ha trobat i les diverses reunions relacionades amb
l’esllavissada de la carretera de Coll de Jou a Port del Comte.
Es dona comte del decret signat per l’Alcalde en relació a la declaració d’emergència de les
actuacions de desenrunat i estabilització i reconstrucció del camí municipal d’accés a l’estació
d’esquí de Port del Comte, la contractació que en el seu moment es va determinar:
“DECLARACIÓ
D’EMERGÈNCIA
DE
L’ES
ACTUACIONS
DE
DESENRUNAT,
ESTABILITZACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ MUNICIPAL D’ACCÉS A L’ESTACIÓ
D’ESQUÍ DE PORT DEL COMPTE (ACCÉS SUD) AL TERME MUNICIPAL DE LA COMA I LA
PEDRA.
Jaume Oriol, Grau Alcalde-President de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra,
Declaració d’emergència de l’actuació de reconstrucció d’un tram de la carretera de Coll de Jou
a Port del Comte Pk 3+300 al terme municipal de la Coma i la Pedra

Vist que la carreter de Coll de Jou a Carpidé pertany als municipis de La Coma i la Pedra i
Guixers, té una longitud d’uns 11Km i una amplada entre 8 i 10m.
Vist que en el pk 3+300 hi havia una talús assegurat amb ancoratges ja que presentava una
amenaça per despreniments.
Atès que el dia 15 d’octubre de 2018, coincidint amb un episodi de forts aiguats, es desencadena
un esllavissament en un dels talussos del camí municipal d’accés a l’estació d’esquí Port del
Comte (accés Sud) dins del terme municipal de la Coma i la Pedra. El dia 16 d’octubre a la
matinada és produeix una nova esllavissada al sector nord del talús. L’esllavissada es produeix
a l’altura del PK 3+300 i obliga a tallar al transit el camí. Desviant l’accés a l’estació d’esquí i la
seva urbanització pel poble de la Coma.
Vist que la situació del tram ha estat analitzada per geòlegs de l’Institut Cartogràfic i geològic de
Catalunya a que s’ha encarregat des del moment dels fets una valoració de riscos i de possibles
actuacions a la zona del sinistre.
Atès que una vegada siguin determinades les causar i concretades les mesures de protecció per
a l’execució dels treballs de restitució de la validat, s’haurà d’actuar immediatament amb mitjans
mecànics adequats per tal de procedir al sanejament de la vessant afectada i el transport a
abocador de tot el matèria.
Atès que als moments actuals es troben amb comunicació tallada a l’estació d’esquí Port del
Comte, a la urbanització, a l’estació d’esquí de Tuixent la Vansa i a Tuixent. La circulació s’ha
de desviar pel poble de la Coma el que suposa fer una volta de 9 a 17 km depenent per on
s’arribi a Sant Llorenç de Morunys. Localitat per la qual s’ha de passar forçosament amb el tall
de la Carretera.
Atès que existeix informe tècnic i proposta de declaració d’emergència del tècnic municipal de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, en data de 8 de novembre de 2018.
Atès que s’estableix l’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu que l’Alcalde del municipi pot exercir les
facultats excepcionals pròpies de la tramitació d’emergència en la forma i supòsits establerts per
la legislació de contractes del sector públic, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que celebri.
Fent us de les atribucions que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 88 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova e Text refós del la Llei municipal del Règim local de
Catalunya.
RESOLC,
Primer: Declarar les actuacions de desenrunat, estabilització i reconstrucció del camí municipal
d’accés a l’estació d’esquí de Port del Compte (Accés Sud), al terme municipal de la Coma i la
Pedra, com a obra d’emergència, donat que es compleixen els requisits estipulats per l’article
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Segon: Sol·licitar que per part de la Intervenció de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’habiliti el
crèdit necessari per fer front a les despeses que s’ocasionin i que es valoraran oportunament
mitjançant el document tècnic que redactarà el servei de vies i obres.
Tercer: Autoritzar de manera immediata l’execució de les obres necessàries i que han quedat
assenyalades a la part expositiva d’aquest informe, les quals per raons d’operativitat i de rapidesa
en l’execució, es realitzarien per:
a) INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL serà l’empresa encarregada del sanejament
i estabilització de la vessant.
b) CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA S.L serà l’empresa encarregada del
desenrunat i reconstrucció del ferm.
Quart: Donar compte d’aquest Decret al Ple de la Corporació pe a la seva ratificació en la primera
sessió que celebri.
Cinquè: Comunicar aquest Decret als contractista”:
L’Alcalde explica que part de l’obra pressupostada es pagarà per l’Ajuntament de Guixers
aproximadament 22000 euros, una part amb subvenció de la Diputació un 45%, subvenció de la
Generalitat un 45% i un 10% a càrrec de l’Ajuntament. Segons manifesta l’Alcalde el Consell
Comarcal del Solsonès va dir que ja ajudaria a la despesa que va a càrrec de l’Ajuntament.
Els regidors es mostren en desacord amb el decret signat amb l’Alcalde perquè entenen que una
carretera d’aquesta importància que dona accés a l’estació d’esquí i que enllaça dues comarques
hauria de fer-se’n càrrec una administració superior (autonòmica, provincial o comarcal) i no
l’Ajuntament, atès que sempre havia sigut així i no s’entén perquè ara no ha rebut el mateix tracte.
L’Alcalde, tot seguit, dona comte d’un segon decret declarant l’emergència de les actuacions del
desenrunament estabilització i reconstrucció del camí d’accés a la Pedra, masies de Cal Mayol,
el Xalet i Cal Marcó, en els següents termes:
“DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA DE LES ACTUACIONS DE DESENRUNAT, ESTABILITZACIÓ
I RECONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ MUNICIPAL D’ACCÉS A LA PEDRA (CAL MAYOR, EL XALET
I CAL MARCÓ)
Jaume Oriol i Grau, Alcalde de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra,
Declaració d’emergència de l’actuació de reconstrucció d’un tram del camí de la Pedra d’accés
a cal Mayol, el Xalet i cal Marco al terme municipal de la Coma i la Pedra.
Vist que al llarg del darrer període de pluges s’ha anat desplaçant el camí d’accés a les masies
de Cal Mayol, el Xalet i cal Marco fins al punt que l’esmentat camí ha esdevingut intransitable i
els veïns no poden arribar als seus habitatges amb vehicle.
Vist que la situació del tram ha estat analitzada per geòlegs de Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya a que s’ha encarregat des del moment dels fets una valoració de riscos i de possibles
actuacions a la zona del sinistre.

Atès que una vegada siguin determinades les causes i concretades les mesures de protecció per
a l’execució dels treballs de restitució del camí, s’haurà d’actuar immediatament amb mitjans
mecànics adequats per tal de procedir al sanejament de la zona afectada.
Atès que als moments actuals es troben amb comunicació tallada per accedir a tres habitatges.
Atès que existeix informe tècnic i proposta de declaració d’emergència del tècnic municipal de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra en data de 14 de novembre de 2018.
Atès que s’estableix l’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.
Atès que l’article 274.4 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 preveu que l’Alcalde del municipi pot exercir les
facultats excepcionals pròpies de la tramitació d’emergències en forma i supòsits establerts per
la legislació de contractes del sector públic, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que celebri.
Fent ús d les atribucions que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora
d les bases d règim local, en relació amb els articles 88 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

RESOLC,
Primer: Declarar les actuacions de desenrunat, estabilització i reconstrucció del camí municipal
d’accés a cal Mayol, el Xalet i cal Marcó, al terme municipal de la Coma i la Pedra, com a obra
d’emergència, donat que es compleixen els requisits estipulats per l’article 120 de la Llei 9/2017.
De 8 de novembre de contractes del sector públic.
Segon: Sol·licitar que per part de la intervenció de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’habiliti
el crèdit necessari per fer front a les despeses que s’ocasionin i que es valoraran oportunament
mitjançant document tècnic que redactarà el servei de vies i obres.
Tercer: Autoritzar de manera immediata l’execució de les obres necessàries i que han quedat
assenyalades a la part expositiva d’aquest informe, les quals per raons d’operativitat i de rapidesa
en l’execució , es realitzaran per:
CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA S.L serà l’empresa encarregada del
desenrunat i reconstrucció del ferm.
Quart: Donar compte d’aquest Decret al ple de la Corporació per a la seva ratificació en la primera
sessió que celebri.
Cinquè: Comunicar aquest Decret al contractista.

2. Modificació de Crèdit nº 5/2018 del Pressupost del 2018
Vista la declaració d’emergència de les activacions següents:
-

Desenrunat, estabilització i reconstrucció de la carretera d’accés a l’estació d’esquí de Port
del Comte (accés sud) al terme municipal de la Coma i la Pedra
Desenrunat, estabilització i reconstrucció del camí d’accés a la Pedra
( habitatges de Cal Mayol, El Xalet i Cal Marcó)

Vist que per fer front a les despeses es creu necessari i iniciar l’expedient per concertar una
operació de tresoreria o préstec a curt termini
Vist que el desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles esmentats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un
import màxim de 150.000,00 €.
Vist que s’ha presentat oferta de l’entitat “La Caixa” amb les condicions financeres que consten
a l’expedient, la secretaria interventora ha emès els corresponents informes relatius a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria o préstec a curt
termini (regla 28.2 de les Ordres EHA/4041/4042/2004, de 23 de novembre, que aproven el
model normal i simplificat de comptabilitat local), la concertació d’aquesta operació de tresoreria,
d’acord amb l’article 52.1 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, s’ha regit per la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, com a contracte privat sotmès al dret administratiu
en la seva preparació i adjudicació. Un cop tramitat l’expedient de contractació s’ha proposat
l’adjudicació de l’operació de tresoreria a l’entitat financera “La Caixa”
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova operació,
supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord
amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a
curt termini és el Ple de l’Ajuntament .
Per la qual cosa, s’acorda, per unanimitat:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb “La Caixa”,
per un import de com a màxim 150.000,00 €, que s’haurà de cancel·lar en un termini màxim de
12 mesos . Aquesta operació es durà a terme en el moment en que ho requereixi la tresoreria
municipal
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera descrita, el qual s’adjunta com a part
integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres que consten a l’expedient.

3. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no resta
garantit específicament.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals
3- Modificar ordenances fiscals
Per unanimitat dels assistents es deixa sense efecte aquest punt de l’ordre del dia.
I no havent-hi altes punts L’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta
acta.

La Secretària

Vist i plau
L’alcalde

