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Teniu a les mans una nova forma de 
comunicació entre Ajuntament, veïns i 
veïnes. 
 
Aquesta revista periòdica neix com a 
resposta al compromís adoptat per tot 
l’equip de Govern, de donar informació 
transparent dels assumptes municipals que 
es gestionen des de l’Ajuntament. 
 
Tot i que disposeu d’informació als apartats 
corresponents a la web, i del canal de 
whatsapp a on s’informa puntualment del 
que s’està fent, amb aquesta revista 
organitzada per temàtiques  tindreu al 
vostre abast un recull dels fets més 
destacables. 
 
Des de l’inici del mandat ara fa dos anys, 
sempre hem apostat per treballar en sentit 
de poble i en el seu únic i exclusiu interès. 
Sense crispacions ni retrets. 
 
La situació heretada i la dificultat del 
moment actual marcat per les 
conseqüències de la crisi de la covid-19 ha 
resultat un estímul per esforçar-nos encara 
més per trobar alternatives i en oferir el 
millor de cada un de nosaltres mateixos, 
reafirmant així el nostre compromís amb els 
veïns i veïnes de la Coma i la Pedra. 
 
En aquesta línia s’han prioritzat les tasques 
de manteniment per donar solució als 
problemes més immediats com ara 
clavegueram, enllumenat, accessibilitat dels 
camins, o renovació de mobiliari urbà.  
 
S’ha treballat en la redacció de projectes 
per aconseguir subvencions que finalment  

han permès fer intervencions de millora de 
la xarxa d’aigua al nucli de la Pedra i 
l’equipament de la seva rectoria. També 
podrem millorar l’edifici del local de la 
piscina municipal i l’eficiència energètica 
dels edificis municipals de la Coma i de 
l’enllumenat públic del Port del Comte.  
 
D’altra banda s’ha estat treballant en tota la 
problemàtica complexa del sector III de la 
urbanització del Port Comte, a la qual li 
podrem donar una solució definitiva molt 
aviat. 
 
A partir d’aquest estiu ja podeu gaudir de 
les instal·lacions de la Piscina municipal 
durant tot l’any amb un seguit d’activitats 
programades per a totes les edats. 
 
Aquests dos anys de govern s’han 
caracteritzat per la feina intensa, i per 
aplicar  solucions imaginatives, però hem 
treballat amb la mateixa il·lusió del primer 
dia i de confiança en el futur. 
 
El dia a dia que el Municipi requereix no 
seria possible sense la plena dedicació de 
funcionàries i funcionaris que hi col·laboren, 
així com la màxima implicació dels membres 
del govern.  
 
Per últim, voldria destacar  la implantació 
d’una nova cultura política, que miri pel bé 
comú, que permeti participar a la gent i que 
valori les petites accions que contribueixen 
a fer un poble més humà, i un Ajuntament 
més proper. 
 
 
Ramon Costa,  Alcalde. 
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HISENDA  
 
Des del primer moment de la legislatura, 
l’elaboració dels pressupostos ha tingut  en 
compte les necessitats dels diferents nuclis 
del municipi. Per tant, la distribució de les 
despeses corrents s’ha fet en funció de les 
actuacions més urgents en cada exercici. 
 
 
D’altra banda l’envelliment de les 
infraestructures ens ha obligat a establir la 
taxa de clavegueram de 16€ i 40€ /any per  
habitatges i empreses respectivament, i 
poder fer front a les avaries.  
 
Pressupost 2021 
 
El Ple de l’Ajuntament del 27 de novembre 
de 2020 va aprovar el Pressupost per l’ 
exercici del 2021. 
 
Actualment el Pressupost Corrent és de 
695.362 € i el d’Inversions  de  376.272€ . 
 
La dedicació de recursos a les reparacions i 
manteniment continuaran sent les 
despeses més significatives, ja que cal fer 
front especialment  a les reparacions del 
clavegueram, de l’enllumenat i a la neteja 
dels camins del municipi, entre d’altres. 
 
També s’han establert unes partides socials 
d’ajuda a l’escola municipal i a subvencions 
a famílies i institucions sense ànim de lucre, 
com no podia ser d’una altra manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb relació a les Inversions previstes per 
aquest exercici hem prioritzat les millores 
relacionades amb distribució de l’aigua i la 
salut pública (la Pedra), així com en 
l’eficiència energètica i la seguretat en la 
xarxa pública d’enllumenat (La Coma), i en 
la protecció perimetral de la urbanització 
del Port del Comte.  
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ENTORN, SERVEIS i 

URBANISME 
 
L’Ajuntament ha prioritzat les taques més 
urgents en funció de l’afectació que podien 
tenir envers la ciutadania i els nuclis del 
municipi. A continuació us comentem les 
més destacables: 
 
Millores xarxa elèctrica  
 
S‘ha rehabilitat l’enllumenat públic de 
diversos carrers del Port del Comte per 
augmentar-ne la fiabilitat i la seguretat, i 
reduir-ne el consum energètic. 
L’import destinat a aquestes reparacions i  
millores ha estat de 62.179€. 
 
Millores Xarxa Clavegueram 
 
També s’ha intervingut a la xarxa de 
clavegueram del municipi, que en diversos 
trams està força malmesa, principalment al 
Port del Comte, i s’han fet reparacions per 
imports al voltant de 14 mil euros. 
 
Manteniment  Camins   
 
D’altra banda com ja és preceptiu s’han 
portat a terme les reparacions dels carrers 
no asfaltats i camins com ara els del Sector 
III del Port del Comte i els de Can Andal, Can 
voluntari i d’altres. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Millora del Camí de les Valls 

 
 
 
 
El Camí d’accés a les Valls al nucli de la Pedra 
a estat sotmès a millores en el ferm per  
facilitar l’accés, actuació  reivindicada pels 
veïns durant molts anys. 
 
L’actuació ha consistit a formigonar  1.400 
metres començant a sota la Casa  de 
l’Argelaguer i acabant a sobre la corba de la 
casa de l’Estret. Des del  final del formigó 
fins a Cal Canonge s’ha  fet l’arranjament 
amb terra compactada. 
 
Arran de diverses gestions de l’Ajuntament  
amb el Consell Comarcal del Solsonès, el 
cost de l’obra  de 125.000,00 euros ha estat 
finançada totalment per La Direcció General 
de Polítiques de  Muntanya de la 
Generalitat de Catalunya.    
 
Xarxa abastament aigua al nucli de La Pedra 
 
Amb una instal·lació del tot obsoleta, el 
projecte ha consistit a refer la xarxa de 
distribució a partir dels dipòsits de la Pedra 
i del Castell. La inversió prevista és de 
82.169,89 € que ha estat finançada per 
l’Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua 
i la Diputació de Lleida. 
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Millores instal·lacions per nens i la gent gran 
i del mobiliari urbà 
 
S’ha renovat el parc infantil de l’escola amb 
accessoris nous i s’ha  millorat l’entorn del 
parc de les Fonts del Cardener. 
 
Així mateix s’ha començat un procés de 
substitució  de bancs, jardineres i papereres 
a causa del seu deteriorament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauració hidrològicforestal a les conques 
dels rius Mosoll i Cardener  
 
L’objectiu és frenar processos d’erosió i 
garantir l’assentament hidrològic retenció 
de sediments i l’estabilització de la llera dels 
rius. 
 
A la conca del riu Mosoll (afluent del 
Cardener), els treballs consisteixen en la 
construcció d’un dic de 6 metres d’alçada i 
de 40 metres de secció de desguàs, que 
permetrà fer front als processos erosius 
més greus que es troben a la zona de 
capçalera del riu. El pressupost total 
d’aquesta actuació és de 291.872,57 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’actuació al riu Cardener consisteix a 
estabilitzar els marges del riu i millorar 
l’aspecte visual i biològic, amb la 
construcció d’una escullera de protecció i 
de 3 dics, la col·locació d’una barana de 
fusta,  i la restauració de la paret de pedra 
seca existent. 
 
El pressupost total d’aquestes actuacions és 
de 399.689,16 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests projectes són finançats pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) en un 50% i pel Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Actuació PK 3-300 carretera accés Port del 
Comte  
 
Finalment l’Ajuntament ha resolt la 
problemàtica de les obres  d’emergència 
fetes per reparar les esllavissades del 2018.  
 
Per una banda, després de diverses 
negociacions per part de l’Alcaldia i el 
Departament de Territori  de la Generalitat 
de Catalunya,  es va aconseguir el 
cobrament de la Subvenció de prop de 73 
mil € que la Generalitat de Catalunya es va 
comprometre  a aportar. 
 
De l’altra, l’Institut Cartogràfic  de la 
Generalitat de Catalunya ens ha confirmat    
que    continua la desestabilització del talús.  
 
Per tant, donada l’envergadura de l’obra, 
l’Ajuntament ha aprovat un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Solsonès per la realització dels treballs de  
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l’estabilització del talús, així com dels  
tràmits per a la gestió del cobrament de les 
subvencions atorgades  el  50% de l’import 
per la  Diputació de Lleida i 50% per la  
Direcció General de Polítiques de Muntanya 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

MEDI AMBIENT 
 
Control de Plagues 
 
Gràcies a les gestions realitzades amb la 
Direcció General d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi de la Generalitat de 
Catalunya, es va poder iniciar una campanya 
de tractament de control de la 
processionària del Pi al nostre municipi. 
 
Gestió Forestal Port del Comte Sector III 
 
Com a part del Pla de Prevenció de les 
Urbanitzacions i amb l’objectiu de millorar 
l'estat de la massa forestal i dotar al bosc 
d'una resistència més gran davant els 
incendis, s’han portat a terme les següents 
actuacions. 
 

a) Delimitar una franja de protecció 
entorn del perímetre de la 
urbanització. 

b) Publicar una ordenança reguladora 
de neteja i tancament de terrenys 
per obligar a fer que els propietaris 
portin a terme el manteniment de 
les seves parcel·les abans de l’any 
vinent. 

 
 

 
 

INNOVACIÓ I EMPRESA 

 
Plaques Solars als edificis Municipals  
 
Hem apostat per millorar l'eficiència 
energètica de l'Ajuntament, amb la 
instal·lació de 26 panells solars de 10.660W 
de potència,  així com de l'edifici d'entitats i 
la piscina municipal amb 16 panells solars 
de 6.560W de potència. 
 

 
 
Actualment a l’edifici de la piscina ja estem 
estalviant un 30% de la factura energètica i 
reduint l‘emissió de CO2. 
 

 
 
Punts de recàrrega vehicles elèctrics 
 
Atès que cal fomentar les energies netes a fi 
d’aconseguir reduir l’impacte que els 
combustibles fòssils produeixen sobre el 
medi, ja s’han iniciat les obres per disposar 
d'estacions de recàrrega ràpida per a 
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vehicles elèctrics, 1 semiràpida al nucli de la 
Coma i 2 de ràpida al Port del Comte. El 
projecte no té cap cost per al Consistori, ens 
al contrari, serà una nova font d’ingressos, 
ja que el 10% de la facturació que obtingui 
l’empresa subministradora del servei és la 
contrapartida per la cessió demanial de 
l’espai públic.  
 

 
 
 
Transformació Digital 
 
El Pla de Transformació Digital de 
l’Ajuntament està enfocat en 2 eixos 
fonamentals: 1) millora en l’eficiència dels 
serveis públics. 2) millora en la comunicació 
amb els ciutadans.  
 
En aquest sentit hem millorat la 
infraestructura tecnològica amb la 
instal·lació de fibra òptica (que ja arriba al 
municipi) i centraleta virtual, i la renovació 
dels equips informàtics, així com la 
ciberseguretat i els sistemes d’informació. 
 
D’altra banda hem incorporat un  nou 
disseny de la web amb més informació, un 
nou canal de whatsapp i Instagram, amb 
l’objectiu d’informar més i millor de forma 
proactiva. 
 
 

CULTURA I PATRIMONI  
 
Festa Major i Concerts  
 
Tot i la situació Covid-19 hem pogut gaudir 
de les nostres festes tot i que amb uns altres 
formats. Cal destacar a les festes de Nadal 
la substitució de la tradicional cavalcada pel 
repartiment a domicili dels Reis Mags 
d’Orient. La il·lusió de la canalla a estat 

enorme per ser més directe i molt més 
entranyable i proper.  
 
Les Festes Majors de la Coma i del Port del  
Comte  han pogut celebrar un munt 
d’activitats  culturals, esportives, musicals  i 
tradicionals, amb un alt grau de 
participació, tot i les restriccions. 
 
Com a novetat ens hem adherit al Festival 
Itinera, que és un nou projecte de 
l'Associació de Micropobles de Catalunya en 
el que hi participen músics de Jazz, Blues i 
Soul entre altres estils.  Els concerts 
programats de juny a setembre són gratuïts 
per als veïns i veïnes.  
 
D’altra banda “EL FORASTER“ ha visitat  el 
municipi per gravar un capítol del programa 
de Tv3 per la  nova temporada i compartir 
uns dies amb la gent de la Coma i la Pedra.  
 

Rehabilitació antiga Rectoria de la pedra 

 
Arran de la reforma de l’església de La 
Pedra, la Rectoria va quedar en propietat de 
l’Ajuntament de La Coma i La Pedra 
incorporant-la al sistema d’equipaments 
d’ús comunitari. 
 
El conjunt d’actuacions previstes 

contemplen convertir-la en centre per la 

promoció turística del Nucli històric de La 

Pedra i els seus entorns, rehabilitant tot 

l’edifici, dotar d’una zona per l’aparcament 

dels cotxes  i de l’espai públic per fomentar 

l’activitat social, tot respectant-ne el valor 

històric. 

En una primera fase s’han rehabilitat les 

cobertes, amb un cost total que ha estat de 

113.934€ dels quals el 56% han estat 

subvencionats per la Diputació de Lleida. 
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SANITAT I BENESTAR 

SOCIAL   
 
Amb motiu de la Covid-19 hem hagut de 
prendre moltes mesures de prevenció en 
l’àmbit de Sanitat i Governació que han 
afectat les relacions i activitats habituals al 
nostre municipi.   
 
En aquest sentit cal fer esment de l’esforç 
fet conjuntament amb el Centre Sanitari del 
Solsonès, per tenir cura i seguiment de la 
situació de la gent gran més vulnerable del 
municipi. 
 

JOVENTUT  i TURISME 

 
Edifici Municipal: Centre Social i Esportiu 
Piscina  
 
Amb l’objectiu de donar continuïtat tot 
l’any a la utilització del Centre pels 
ciutadans hem encetat dues accions 
concretes: 
 

1) Millora de l’Edifici  
 

✓ Substitució de vidres i fusteria 
exterior de l'edifici per tancaments 
exteriors energèticament més 
eficients, 

✓ Instal·lació d’energia solar 
✓ Remodelació de sales interiors 

(concerts i biblioteca). 
✓ Renovació de la cuina amb 

instal·lacions pel seu ús com a 
Bar/restaurant.   

 
Ha suposat una inversió de 100 mil € 
subvencionat al 95% per la Diputació de 
Lleida i la Generalitat de Catalunya. 
 

2) Professionalitzar la Gestió de les 
activitats culturals, d’oci i d’esport 
amb la concessió del servei 
d’explotació dels equipaments, 
amb oferta d’activitats per a tot 
l’any. 

 
 

 
 

 

 

GOVERNANÇA  
 
Sector II i III Port del Comte 
 
Des de l’aprovació definitiva del POUM, 
l’any 2012,  l’Ajuntament de la Coma i la 
Pedra ha dut a terme un seguit d’actuacions 
a fi de promoure el desenvolupament del 
Programa d’actuació urbanística per 
aquests sectors. Especialment en aquesta 
legislatura hem promogut reunions amb els 
propietaris de les parcel·les, a fi d’informar-
los de l’operativa jurídica urbanística que 
comporta el sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. Instant a 
la seva formalització per part de la 
propietat. Així mateix, també s’han facilitat 
mitjans electrònics a fi de recollir la voluntat 
dels diversos propietaris de constituir una 
eventual Junta de compensació. En concret 
s’ha obert un canal a una pàgina web 
específica  promovent la inscripció a la 
iniciativa de compensació bàsica. 
(https://veinsdelport.com) 
 
No obstant això, totes aquestes actuacions 
no han permès la concreció d’una iniciativa 
i implicació suficient per part dels diversos 
propietaris que almenys acredités un 
percentatge d’interessats superior al 50 per 
100 de la superfície del polígon. 
 
Tot i això continuem treballant per trobar 
una solució que sigui legalment viable. 
 
 
Millora Accessos Port del Comte 
 
Després de diverses reunions amb el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, 

finalment s’ha aprovat el projecte que 
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permetrà millorar les condicions de 

comoditat i seguretat del vial de la 

carretera d’accés al Port del Comte des de 

Coll de Jou. 

Es preveu per aquesta actuació un 
pressupost d’1,5 M € a càrrec de la 
Generalitat. 
 
 
Plens Municipals   
 
El Ple municipal és un òrgan col·legiat 
format per l’alcalde i per tots els regidors i 
regidores. És convocat i presidit per l’alcalde 
i celebra sessions públiques tant de caràcter 
ordinari com extraordinari, i té, entre 
d'altres, la competència per aprovar el 
pressupost anual del municipi, les 
ordenances fiscals, els reglaments 
municipals, així com la responsabilitat de 
control i fiscalització dels òrgans de govern 
municipal. 
 
Ple Ordinari: 29 de gener de 2021 
▪ Declaració deserta licitació de la 

concessió punt d’atenció al turisme. 
▪ Aprovació conveni del Consell 

Comarcal de polítiques de joventut. 
▪ Modificació del crèdit 1/2021 
▪ Aprovació conveni del Consell 

Comarcal del Solsonès pel transport 
escolar. 

 
Ple extraordinari: 12 de febrer de 2021 
▪ Aprovació, si escau, la 1a i única 

certificació d’obra “Millora de 
l’eficiència energètica i de la instal·lació 
elèctrica de l’enllumenat públic de la 
Coma i la Pedra – 

▪ Urbanització Port del Comte, zona ET-
799, ET-800, ET-801 i ET-802 

▪ Aprovació expedient de contractació 
“Millora de l’eficiència energètica dels 
equipaments municipals” 

 
Ple Ordinari: 26 de març de 2021 
▪ Pròrroga de contracte de  recollida 

d’escombraries 
▪ Modificació de crèdit 3/2021. 
▪ Sol·licitud subvenció càrrecs electes. 

▪ Resolució recurs de reposició aprovació 
definitiva del projecte d’obres 
d’urbanització C/Major. 

▪ Adhesió a l’Associació Catalana de 
Micropobles de Catalunya. 

▪ Moció de suport a l’amnistia 
▪ Donar compte de la liquidació de 

l’exercici 2020. 
 

Ple extraordinari: 16 d’abril de 2021 
▪ Adjudicació obra “millora de 

l’eficiència energètica dels edificis de 
titularitat municipal” 

▪ Aprovació  la 1a i única certificació 
d’obra “xarxa d’abastament d’aigua al 
nucli urbà de la Pedra” 

▪ Adhesió a l’acord marc del servei 
d’assessorament i mediació 
d’assegurances i a l’acord marc del 
servei d’assegurances: responsabilitat 
civil i patrimonial 

▪ Adhesió a l’acord marc del servei 
d’assessorament i mediació 
d’assegurances i a l’acord marc de la 
pòlissa de danys a edificis i 
instal·lacions 

▪ Adhesió a l’acord marc de serveis i 
subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic 

▪ Aprovació conveni polítiques de dones 
amb col·laboració del Consell Comarcal 
del Solsonès 

▪ Aprovació a l’adaptació del conveni de 
cessió d’ús de terreny per torre de 
telecomunicacions a la zona Argelaguer 

▪ Aprovació definitiva estudi de viabilitat 
relatiu a la concessió de serveis de la 
gestió i explotació de l’equipament de 
la piscina municipal 

▪ Llicència obra construcció coberts 
agrícoles a les Tragines. 

▪ Sorteig isard i cabirol 
 
Ple Extraordinari:  5 de maig de 2021 
▪ Aprovació expedient de contractació 

“gestió i explotació de l’equipament de 
la piscina municipal”. 
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Ple Ordinari: 28 de maig de 2021 
▪ Aprovació inicial ordenança reguladora 

de neteja i tancament de terrenys i 
solars. 

▪ Modificació ordenança fiscal núm. 5 
Impost sobre construccions, 
instal·lacions i Obres. 

▪ Aprovació conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior i 
l’Ajuntament per la seva adhesió a la 
Xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya 
(Rescat) per la coordinació en matèria 
de Protecció civil. 

▪ Aprovació conveni d’encàrrec de gestió 
de diferents serveis d’assistència 
tècnica informàtica amb la Diputació de 
Lleida. 

▪ Aprovació conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Solsonès, en el 
marc de l’execució de mesures del 
pacte d’estat en matèria de violència de 
gènere corresponent als fons del 2020. 

▪ Aprovació conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de St. Llorenç de 
Morunys, l’Ajuntament de la Coma i la 
Pedra, l’Ajuntament de Guixers i 
l’Associació de turisme de la Vall de 
Lord per a les accions extraordinàries de 
promoció turística a la vall de Lord 
previstes pel 2021. 

▪ Delegació a l’OAGRTL de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

▪ Aprovació, si escau, moció amb relació 
al desenvolupament del tren comarcal 
al Bages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ple Extraordinari: 18 de juny de 2021  
▪ Adjudicació concessió de servei per 

l’explotació de l’equipament piscina 
municipal. 

▪ Aprovació bases reguladores de 
subvencions. 

▪ Adhesió a l’Acord marc de 
subministrament elèctric 

▪ Aprovació projecte d’obra “Millora de 
l’eficiència energètica dels 
equipaments municipals – Millora de 
l’envoltant tèrmic de l’edifici d’entitats 
/ piscina municipal. 

 
 
Ple Ordinari: 30 de juliol de 2021  
 
▪ Aprovació Conveni ADF (Agrupació 

Defensa Forestal). 
▪ Modificació crèdit 4/2021 
▪ Aprovació Inicial Document únic de 

Protecció Civil. 
▪ Sol·licitud de subvenció per actuacions 

de neteja de les vies de comunicació 
▪ Determinació Festes Locals 2022 
▪ Aprovació Projectes i Certificacions 

d’obra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


