ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 13 d’octubre de 2015
Horari: de 19:30 hores a 19:45 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Ricard Ustrell Domenech, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor

Ordre del dia
1.-Aprovació actes
2.- Renuncia regidor Ricard Ustell Domenech
3.- Nomenament tresorer
4.- Nomenament representant a la residència d’avis
5.- Nomenament representant de la comissió de delimitació
6.- Contractació servei piscina municipal i annexos
7.- Recuperació camí de Planés
8.- Decrets d’alcaldia
9.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió i acords:
L’Alcalde posa de manifest el suport que des de l’Ajuntament es fa al president Mas i
les conselleres Rigau i Ortega i l’acte que s’ha fet uns minuts abans d’iniciar aquest
Ple a l’exterior de l’Ajuntament

1.- Aprovació actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 14 de juliol de
2015, 31 d’agost de 2015 i 15 de setembre de 2015, el ple les aprova per unanimitat,
amb la correcció següent: s’elimina la paraula “laborals” del cinquè punt de l’ordre del
dia de l’acta de 14 de juliol
2.- Renuncia regidor Ricard Ustell Domenech
Vist que el Sr. Ricard Ustrell presenta a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, la seva
renuncia al càrrec de regidor en data 21/09/2015 registre d’entrada 756
Vist que el Sr. Albert Oriol Artigas manifesta la renuncia anticipada al càrrec de regidor
per motius laborals
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Acceptat la renuncia del Sr. Ricard Ustrell i la instància del Sr. Oriol
2n.- Tramitar aquest acord a la Junta Electoral corresponent per tal que tramiti la
credencial de la persona que haurà de prendre possessió del càrrec de regidor a
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, que segons les dades obrants a l’Ajuntament seria
el Sr. Gerard Bajona Masanés
3.- Nomenament tresorer
Vista la renuncia presentada del regidor Ricard Ustrell
El ple acorda per unanimitat
Nomenar tresorer de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra al Sra. Marta Calvés
Canudas
4.- Nomenament representant a la residència d’avis
Vista la renuncia presentada del regidor Ricard Ustrell
El ple acorda per unanimitat
1r.-Nomenar el representant de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra a la residència
d’avis al Sr. Joan Ruiz Sole
2n.- Comunicar aquest acord a la residència d’avis

5.- Nomenament representant de la comissió de delimitació
Vist que s’estan tramitant varis expedients de delimitació del terme municipal amb els
limítrofes des de la Direcció General d’Administració Local
D’acord amb l’article 28.4 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis
Vista la renuncia de regidor del Sr. Ricard Ustrell
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Nomenar com a representants de la comissió municipal de delimitació de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, els senyors:
•
•
•
•
•

Jaume Oriol Grau (Alcalde)
Santi Quiroga Irla (regidor)
Abel Xandri Company (regidor)
Ramon Subirana Jové (tècnic municipal)
Montse Torra Baraldès (secretària-interventora)

2n.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local
6.- Contractació servei piscina municipal i annexos
A) Reglament del servei
Vist que ha quedat obsolet el reglament d’ús de la piscina municipal i serveis annexos
El Ple acorda, per unanimitat
1.- Aprovar inicialment el reglament del serveis d’ús de la piscina municipal
2.- Publicar aquest acora al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-tauler de
l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
3r.-Durant el període d’exposició pública del reglament, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre del reglament.
B) Contractació gestió del servei públic

Vist que ha finalitzat la temporada d’estiu en què se sol contractar la gestió de la
piscina municipal i annexos,
Tenint en compte que seria beneficiós contractar la gestió d’aquest servei públic més a
llarg termini,
El Ple acorda, per unanimitat
1.-Que s’iniciï l’expedient necessari per contractar la gestió del servei públic de piscina
municipal i annexos, establint que la modalitat més adequada de gestió d’aquest
servei per als interessos municipals és la concessió.
2.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regim el contracte de
gestió de servei públic, per la modalitat de concessió, per la gestió de la piscina
municipal i annexes, de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
3.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé restarà
condicionada a que els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats
4.- Optar pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a l’adjudicació
del present contracte
5.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules particulars, fixa en un mes des
del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Perfil
de contractant
C) Aprovar el projecte d’explotació del servei
El Ple acorda, per unanimitat
1.- Aprovar el projecte d’explotació del servei d’acord amb la normativa vigent
2.- Adjuntar aquest projecte a l’expedient de contractació
7.- Recuperació camí de Planés
Vist l’expedient tramitat per la retirada d’una tanca al camí de Planes
El Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER. Recuperar, el Camí de Planés ubicat al Polígon 5 parcel·la 35 del
cadastre de rústica desestimant l’al·legació Presentada pels següents motius: ja que
no aporta cap document que evidenciï els fets que al·lega, pel contrari els diferents
documents obrants en aquest ajuntament evidencien que es tracta d’un camí
municipal, el qual no es pot tancar.

Per tractar-se d’un camí municipal cal en primer lloc que es tracti d’un camí
públic i segons el Codi Civil en l’article 339 estableix la necessitat de concórrer un ús
públic. Aquesta normativa es veu recolzada per l’article 201.1 del Decret Legislatiu
2/2003, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Segons consta a l’expedient es tracta d’un camí públic ja que:
1. Es troba inscrit al Registre de la Propietat : Tom 744, llibre 38, pàgina 42
2. Està inclòs en l’inventari de béns municipal: En la fitxa annexa: Us
públic-vials no urbans es troba inclòs el Camí de Planes
3. Es tracta d’un camí veïnal que condueix:
a. Al mon d’utilitat pública, es troba senyalitzat com un camí
primari en el projecte d’ordenació de les forest públiques de la
Coma i la Pedra
b. Terreny cedit en al centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la
instal·lació d’un repetidor de senyal de televisor
c. Diferents finques privades
SEGON. Requerir a la Sra. M.R.P i hereus de P.P.X propietari confrontant,
perquè en el termini d’un mes realitzi els treballs necessaris per a tornar al seu primitiu
estat el Camí de Planés d’aquest Ajuntament, eliminant la tanca que talla el pas a
l’inici del camí.
TERCER. Advertir al requerit que, transcorregut l’esmentat termini,
l’Ajuntament, a través de personal propi o aliè, realitzarà l’acte per sí, amb totes les
despeses a càrrec del mateix, inclosos els honoraris dels Tècnics (arquitecte, topògraf,
aparellador...).
QUART. Facultar en el Sr. Alcalde pel compliment d’aquest Acord i en general
per tot el relacionat amb aquest assumpte
8.- Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
9.- sol·licitud d’alta al servei de transparència de l’AOC
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.
Vist que s’ha d’implementar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei

2.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del servei
per part del consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
www.seu.cat/consorciaoc
3.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés
10.- Precs i preguntes
No se’n formules

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

