ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 27 de novembre de 2019
Horari: de 19:30 hores a 20:00 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra

Assistents
Ramon Costa Guino, Alcalde
Joan Ruiz Solé, Regidor
Maria Serra LLaugi, Regidora
Antoni Cruz Diaz, Regidor
Carles Puig Vila, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Mª Dolors Blancafort, Vilanova, Regidora
Montse Torra Baraldès, secretària

Ordre del dia:
1. Aprovació actes anteriors
2. Aprovació padrons escombraries i taxa clavegueram
3. Prorroga pla local de joventut
4. Nomenclatura masies del municipi
5. Inici contractació concessió oficina de turisme
6. Modificació de crèdit 3/2019
7. Aprovació, si s'escau, del pressupost i plantilla orgànica per a l'exercici 2020
8. Moció a favor de la reforma horària
9. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
10. Precs i preguntes
1.- Aprovació Actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 25 de setembre,
9 d’octubre, 16 d’octubre i 21 d’octubre de 2019, el ple les aprova per unanimitat.
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2.- Aprovació padrons escombraries i taxa clavegueram
Atès que han estat confeccionats els padrons de la Taxa per recollida d’escombraries i
taxa de clavegueram
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 2020 que inclou la Taxa per
recollida d’escombraries i taxa de clavegueram
2. Determinar com a període de cobrament en voluntari des del 1 d juliol al 31
d’agost del 2020 ambdós inclosos. Ambdues taxes les recaptarà l’OAGRTL, tal i
com es va acordar en el seu moment.
3. 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
3. Prorroga pla local de joventut
Vist el pla de joventut 2016-2019, aprovat en sessió plenària de data 12 d’abril de 2016
Vist que no s’ha pogut redactar un nou pla i el programa es de gran importància
El Ple acorda per unanimitat
1r. Prorrogar el Pla Local de joventut 2016-2019 per l’anualitat 2020
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
4.- Nomenclatura masies del municipi
Vista la sol·licitud presentada pel canvi de nom de la masia Cal Marc el Salí
El ple acorda per unanimitat:
Primer.- rectificar el nom del Cal Marc el Salí, per el Salí
Segon.- Comunicar dita rectificació a l’INE per tal de corregir-ho al padró
5.- Inici contractació concessió oficina de turisme
A la vista dels següents antecedents:
 Informe insuficiència de mitjans
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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Tipus de contracte: concessió de serveis
Objecte del contracte: concessió oficina de turisme
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 63513000-8
Valor estimat del contracte:
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 200
Pressuposto base de licitació IVA inclòs:200
Durada de l'execució: 4 mesos

Lloc d’execució: Port del Comte

A la vista de l'expedient de contractació tramitat

El ple acorda, per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per
la concessió de l’oficina de turisme
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars
i el de prescripcions tècniques.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
— Ramon Costa Guinó, que actuarà com a President de la mesa.
— Montse Torra Baraldès, Vocal (Secretària-Interventora de la Corporació, que
actuarà a més coma secretaria de la mesa
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— Marta Calvés Canudas, Vocal
—Maria Itó Riu, Vocal.
6.-Modificació de crèdit 3/2019
Identificació de l’expedient
Expedient de modificació de crèdits de suplement de crèdit
Fets
1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de
crèdit mitjançant suplement de crèdit, descrit a l’expedient.
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant
suplement de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels
informes corresponents.
3. La secretària-interventora ha emès informes en relació a la tramitació de
l’expedient.
Fonaments jurídics
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia
que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb
els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article
36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la
corresponent aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual
podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats
sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de
crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent,
sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos
previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que
tinguin caràcter finalista.
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2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article
36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran
recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions
corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els procedents
d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos
corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les
operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que
l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article
38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o
suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional
interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que
hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació,
entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple
dels membres presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos,
entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la
normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la
Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs
i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
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l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia
que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb
els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament
caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
PART DISPOSITIVA Per unanimitat s’acorda:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici,
modificació 3/2019
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
7.-Aprovació, si s'escau, del pressupost i plantilla orgànica per a l'exercici 2020
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020
La secretària interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren
a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al 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’Alcaldia hi ha dictaminat favorablement.
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FONAMENTS DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles
11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Per tant, S’ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020, el qual, resumit per,
és el següent:

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
283.739,12
25.000,00
139.000,00
109.500,00
18.500,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

280.990,79

856.729,91

TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
130.840,00
385.700,00
700,00
13.805,00
15.000,00
310.684,91

856.729,91

2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 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.
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8.-Moció a favor de la reforma horària
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat,
especialment del sector dels serveis, i també, sovint, de la cultura del presencialisme al
treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la
competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psico-socials de les
persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca
de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar
i personal per al lleure, la cultura i l’activisme social i en una disminució del benestar de
la societat en general. En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la
recerca, i els estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual, incapaç de fer
front a la complexitat del moment present.
A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 17-18 h., parant un màxim d’una hora
per dinar a meitat de la jornada. A l’estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és
habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar -a l’àmbit escolar poden
ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del vespre, o més
enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el millor
dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica
i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa
l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan
reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal i el temps de descans.
A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un
mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa
a les 19-20 h. del vespre. Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va
començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres
d’adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat, productivitat i participació de la
ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions
de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan avançant en
el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats.
Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència
de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització
dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser
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la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari
racional generalitzat hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i
econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades
situacions de flexibilització horària, i per tant excepcions a les normes generals, per
atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius. En aquest
context al gener de 2014 es va presentar la Iniciativa per a la reforma horària – Ara és
l’Hora, una entitat que ha estat impulsant des de la societat civil el debat sobre la
reformulació dels horaris a Catalunya. El juliol de 2017 va tenir lloc la signatura del pacte
per a la Reforma horària, on 110 organitzacions i institucions del país varen acordar la
carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025, que suposa el gran acord de país per
arribar al 2025 havent aconseguit els compromisos i acords derivats del pacte. El passat
mes de gener es va crear l’Oficina per a la reforma horària amb l’objectiu, entre altres,
de coordinar les polítiques en l'àmbit de l'organització i usos dels temps de la vida
quotidiana i en el compliment dels acords del Pacte per a la Reforma Horària i fer-ne el
seguiment de l'execució
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra aprova per unanimitat aquesta resolució amb
l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la
reforma horària formulada en un moment concret en el temps. En la forma en què està
organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social.
Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres
nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i
institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al
retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social,
econòmica i cultural. Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen
principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els
comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.
Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra es pronunciï a favor
de la reforma horària. Així, actuant amb coherència a partir d’aquest acord favorable i
amb l’ànim de millorar la gestió del temps i d’esdevenir, alhora que motor, organització
exemplificadora de la reforma horària, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra es compromet
a iniciar el procés per a la implantació de mesures d’acord amb aquesta iniciativa, fentne el seu seguiment i avaluació.
Amb aquesta resolució, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra passa a formar part de la
Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària, xarxa que té per objectius: reconèixer
i promoure la tasca dels ajuntaments i dels consells comarcals compromesos amb
l’impuls de la reforma horària; facilitar, intercanviar i difondre coneixements i
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experiències entre ajuntaments i consells comarcals en l’àmbit de la gestió del temps i
la conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres organitzacions públiques,
privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar
conjuntament. Així també, és mitjançant la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma
Horària que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’adhereix als principis del pacte per a
la reforma horària que pren l’objectiu 2025 com el propòsit en què les institucions i
organitzacions es comprometen a:
1. Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món.
2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més
eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials.
3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.
La Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària està coordinada per la Generalitat
de Catalunya a través de la seva Oficina per a la Reforma Horària i per al seu impuls i
desenvolupament compta amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Iniciativa per a la Reforma
Horària “ARA ÉS L’HORA”.
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra comunicarà l’aprovació d’aquesta moció via correu
electrònic adreçat a l’Oficina per a la Reforma Horària del Departament de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya (reformahoraria@gencat.cat) adjuntant-hi la mateixa.
9.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia
10.- Precs i preguntes
No se’n formulen
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
Ramon Costa Guinó
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