ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 9 de juliol de 2013
Horari: de 20:00 hores a 20:50 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Montserrat Riu Canudas, regidora
Jaume Oriol Grau, regidor
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
2.- Aprovació de certificacions d’obres
3.- Nomenament jutge de pau i substitut
4.- Recuperació possessió via pública.
5.- Acceptació ajudes PUOSC
6.- Sol·licitud subvenció càrrecs electes
7.- Moció adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
8.- Moció per sol·licitar una modificació del pressupost
9.- Moció per sol·licitar l’alternança en les preses d’aigua
10.- Correspondència oficial / decrets alcaldia
11.- Precs i preguntes

1.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
L’alcalde demana si algú té alguna cosa a dir en relació a les actes
La Sra. Frago manifesta que quan es diuen els vots afirmatius i negatius dels acords,
no només hi consti el nom dels regidors que voten en contra sinó que hi constin tots.
Afegeix que si de cas no n’hi consti cap.
La Sra. Frago manifesta que a l’acta de la sessió de 10 d’abril, al punt núm.6 on
l’Alcalde diu, que en relació al desfibril·lador de Port de Comte: “ S’ha de dir que les
claus d’accés a l’aparell les tenen aquelles persones que el poden utilitzar, tenien en
compte que s’han format varis voluntaris al municipi, els quals van acceptar l’oferta

que també als regidors del Partit Popular se’ls va oferir i la van rebutjar” no s’atén a la
realitat perquè ells no van “rebutjar” res, simplement no hi van assistir perquè no ho
van considerar oportú. Recomana la Sra. Frago que no utilitzi la paraula “mentider”,
sinó que s’utilitzi la nomenclatura “faltar a la realitat”. L’Alcalde diu que s’ha transcrit el
que es va dir, en tot cas s’intentarà no utilitzar aquest terme.
La Sra. Frago diu que les ordres del dia continuen sent sesgades, es reiteren com
sempre en aquest punt.
L’alcalde explica que dóna per reiterat allò que s’ha dit tantes vegades en relació a les
actes.
Les actes s’aproven amb els cinc vots a favor de l’equip de govern i dos en contra del
Partit Popular
2.- Aprovació de certificacions d’obres
L’Alcalde explica que ja hi ha hagut la certificació final
comprovar a la documentació portada el Ple.

d’obra, com s’ha pogut

Les certificacions s’aproven amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en
contra dels regidors del Partit Popular
Manifesta l’alcalde que el dissabte 20 de juliol a les 11 es farà la inauguració de l’obra,
donant per convidats els regidors
3.- Nomenament jutge de pau i substitut
La Sra. Frago demana que aquest punt es retiri de l’ordre del dia perquè un dels
candidats esta afiliat a un partit polític
Es manifesta que no consta aquesta afiliació.
L’alcalde manifesta que es procedirà a votar aquest punt, tenint en compte que no hi
ha hagut cap altre candidatura, i si realment és així i el candidat no renuncies es
procediria a rectificar l’acord.
Vist l’expedient tramitat per a l’elecció de jutge de Pau i substitut d’aquest municipi;
Tenint en compte que s’han publicat els anuncis al BOP i als taulers d’edictes de
l’Ajuntament, del Jutjat de Pau i del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Solsona, i que
s’han presentat un total de dues sol·licituds durant el termini habilitat a aquest efecte;
Vist l’informe de Secretaria i el que disposen els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/85
del Poder Judicial i el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau;
El Ple acorda per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 regidors de l’equip de
govern i dos vots en contra dels regidors del partit Popular, Sra. Frago i Sr. Gomà

1r. Escollir jutge de Pau de la Coma i la Pedra el senyor Jordi Riu Muntada, per reunir les
condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec, d’acord amb l’art. 303
de la LOPJ.
2n. Escollir substitut del jutge de Pau de la Coma i la Pedra el senyor Josep Vila
Muntada, per reunir les condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec,
d’acord amb l’art.303 de la LOPJ.
3r. Notificar aquest acord als interessats, en el ben entès que per fer-lo efectiu s’haurà de
complir allò que estableix l’article 309 pel que fa al règim d’incompatibilitats i prohibicions.
4t. Proposar el nomenament de jutge de Pau i substitut al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció del Partit Judicial.
4.- Recuperació possessió via pública.
Considerant que, amb data 26 de març de 2013, es realitzà informe pels Serveis
Municipals sobre la usurpació d’un bé de l’Ajuntament.
Considerant que, amb data 28 de març de 2013, es va emetre informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a dur a terme la recuperació
d’ofici dels béns esmentats a l’informe tècnic.
Considerant que, amb data 28 de març, es va emetre certificat de l’Inventari de Béns
sobre la inscripció del bé del qual és posseïdor l’Ajuntament.
Considerant que es va emetre informe dels Serveis Tècnics Municipals de
comprovació dels fets, descrivint el bé danyat, les anomalies que s’observen en
aquest, acompanyant el seu informe amb plànols i dades tècniques.
Considerant que, amb data 3 d’abril de 2013, es notificà als interessats la iniciació,
donant-los un termini d’audiència de 15 dies perquè presentessin les al·legacions que
estimessin pertinents, aquestes es certificaren per Secretaria i foren informades pels
Serveis Tècnics Municipals.
Considerant que la Sra. R.P.R, esposa del Sr. A.P.C, va presentar instància a
l’Ajuntament sol.licitant còpia de l’informe tècnic i de secretaria, els quals es van
entregar.
Considerant l’actuació feta pel Sr. A.P.C arran del document tramitat per l’Ajuntament.
Considerant el posterior informe del tècnic municipal en què posa de manifest que les
mesures adoptades per part del propietari per dur a terme les actuacions indicades per
l’Ajuntament no s’han realitzat en un dels costats i són insuficients per l’altre costat.
Considerant que amb data 30 de maig de 2013, es notificà als interessats el que s’ha
esmentat al paràgraf anterior, donant-los un nou termini d’audiència perquè
presentessin les al·legacions que estimessin pertinents.

Vist que no s’ha fet cap nova actuació per part dels particulars i no s’ha presentat cap
al.legació.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple en virtut de l’article
22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’adopció
del següent
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
PRIMER. Recuperar, per via administrativa, el següent bé de domini públic: carrer
Major, part posterior de l’habitatge situat al passatge de Sant Roc, 4, que han estat
usurpats pel Sr. A.P.C, propietari confrontant del carrer.
SEGON. Requerir al Sr. A.P.C, propietari confrontant, perquè en el termini de 15 dies
realitzi els treballs necessaris per a tornar al seu primitiu estat el carrer Major, retornant
l’espai que està ocupant.
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...),
iniciant el corresponent expedient d’execució subsidiària per part de l’Ajuntament.
QUART. Facultar en el Sr. Alcalde pel compliment d’aquest Acord i en general per tot
el relacionat amb aquest assumpte.
La Sra. Frago demana que consti en acta que aquesta actuació ve mantinguda per un
encalçament en vers una família, de la qual hi ha membres que tenen altres causes
pendents en el jutjat amb l’Ajuntament i no es manté una bona relació amb el
Consistori i en canvi si que mantenen una bona relació amb els membres de l’oposició
i que presentaran altres casos com aquest en els quals no s’actua i es pregarà al Sr.
Alcalde que actuí amb la mateixa diligència que en aquest cas.
L’Alcalde explica que estem parlant del carrer major del poble, un carrer restaurat fa
pocs anys, que el grau d’ocupació de la via pública era important i que en tot cas, en la
mesura que ho permeti la disponibilitat dels serveis tècnics i que es puguin anar
tancant expedients es continuarà en la mateixa linia per la resta de carrers.
La Sra. Frago manifesta que es va demanar que la restauració de la via pública per
uns cartells publicitaris que envaeixen les aceres de Port del Comte, un carrer també
prou important i cèntric, i que es va al·legar que per la crisi econòmica no es creia
convenient procedir a la retirada, ella creu que la crisi econòmica la pateix qui té
cartells publicitaris i qui té boixos
L’Alcalde manifesta que el carrer al casc antic i restaurat fa pocs anys i el greuge que
això comportava. S’ha començat pels punts que comporten una perillositat més
important.
5.- Acceptació ajudes PUOSC

Vist l’expedient tramitat, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa per finançar l’obra: “Millora
Ambiental dels Sistemes d’Il·luminació Pública, 1a fase ” i la normativa aprovada per
desenvolupar el PUOSC
Segon: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb la normativa i designar a Ramon Subirana Jove, arquitecte
tècnic com a responsable de l’actuació
Tercer Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.
Cinquè. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
2012/4/62301 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta
actuació.
Sol·licitud canvi destinació parcial de la subvenció
Tenint en compte que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra va adjudicar l’obra de
“Millora Ambiental dels Sistemes d’Il·luminació Pública, 1a fase” amb una important
baixa econòmica.
Tenint en compte que la subvenció del PUOSC per a aquesta obra es veurà reduïda
proporcionalment,
El Ple acorda per unanimitat

1r.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la possibilitat
d’utilitzar el romanent de la subvenció prevista per a l’obra descrita, que ascendeix a
6.799,01 € a l’obra de “Reparació murs del Cementiri de la Coma”
2n.- Trametre aquest acord i el projecte de l’obra al D.G.R.I

6.- Sol·licitud subvenció càrrecs electes
Vista la resolució 1403/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
càrrecs electes locals
El Ple acorda amb els cinc vots a favor de l’equip de Govern i els dos vots en contra
dels regidors del Partit Popular.
1r. Sol·licitar una subvenció per fer front a la contractació del tinent alcalde d’acord
amb les bases establertes en el Decret 69/2008 d’1 d’abril
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
L’alcalde explica que es demana la mateixa subvenció que en els darrers anys.
Manifesten la Sra. Frago i el Sr. Gomà que el regidor no hi té dedicació exclusiva a
l’Ajuntament.
7.- Moció adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
Es transcriu la moció proposada:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012
constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de
gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte
de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir
sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al

poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques
favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
Es proposa al Ple:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat
de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.”
L’alcalde demana si algú vol dir alguna cosa al respecte.
La Sra. Frago manifesta que no
L’Alcalde explica que la moció es prou explicita i que el dret a decidir es un dret
fonamental.
La Moció s’aprova amb el vot a favorable de l’equip de govern i dos vots en contra dels
regidors del Partit Popular
8.- Moció per sol·licitar una modificació del pressupost
Es transcriu la moció presentada pel Partit Popular
“Carme Frago Garriga, en nom i representació del Grup Partit Popular a l’Ajuntament
de la Coma i la Pedra, a l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del
Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de
Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament
la següent
MOCIÓ
PER SOL·LICITAR UNA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PEL REAJUST A LA
BAIXA DEL SOU DE LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Atès que amb data 16 d’abril de 2012 la Direcció General d’Administració Local va
autoritzar a la interventora de Solsona, senyora Montserrat Torra Baraldès,
l’acumulació de tasques d’aquell càrrec amb el de secretària-interventora de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, càrrec que havia vingut desenvolupant els darrers
anys.

Atès que aquella autorització d’acumulació establia una retribució per part de
l’ajuntament de la Coma i la Pedra de fins al 30 per cent de les remuneracions que li
corresponguessin a Solsona, i sempre tenint en compte que la suma de les
remuneracions per les dues activitats no podia superar els límits legals.
Atès que tot i que els alcaldes dels dos ajuntaments referenciats van signar un conveni
que alterava els límits d’aquella autorització, no es pot considerar vàlid l’esmentat
conveni per ser contrari a la llei.
Atès que l’esmentat conveni no ha estat ratificat, ni tan sols comunicat al Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ni a la Direcció
General d’Administració Local.
Atès que amb data de 2 d’abril de 2013 el Director dels Serveis Territorials de
Governació i Relacions Institucionals a Lleida, a instàncies del Partit Popular, respon
que la única acumulació que es pot concedir ha de ser conforme a la legislació vigent, i
que els motius al·legats per l’Ajuntament de la Coma i la Pedra no són d’interès i no
estan considerats com a tals entre les possibilitats que tenen els funcionaris
d’habilitació estatal per poder acumular les dues tasques.
Atès que durant tot aquest temps la Sra. Montserrat Torra Baraldès ha estat cobrant
de l’ajuntament de la Coma i la Pedra una quantitat molt superior a la que li
corresponia pel 30 per cent de les remuneracions que li corresponen a Solsona, tal i
com es desprèn dels justificants de pagament que composen els comptes anuals.
Per aquest motiu es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda denunciar el conveni signat al seu
dia amb l’ajuntament de Solsona per establir un repartiment de l’acumulació de
tasques de la senyora Montserrat Torra Baraldès per ser contrari a llei.
Segon.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda establir com a retribució de la
secretària-interventora la quantia resultat d’aplicar el 30% de les retribucions que li
corresponen a l’ajuntament de Solsona, sol·licitant a tal fi a l’Ajuntament de Solsona,
un certificat d’aquelles retribucions.
Tercer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda modificar la partida corresponent
del capítol 1 del pressupost municipal per ajustar-lo a la legalitat vigent.
Quart.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda destinar els diners resultants
d’aquest ajustament al Fons de Contingència.
Cinquè.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda sol·licitar a la Sra. Montserrat
Torra Baraldès la devolució dels imports cobrats indegudament, establint els
mecanismes que resultin menys perjudicials.”

La Sra. Frago manifesta que la nòmina de la secretària és superior al que tindria
autoritzat amb l’acumulació de plaça del Departament de Governació, manifesta que
es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Solsona, el qual no va ser trames a la
Generalitat.
L’Alcalde manifesta que el document es va trametre a la Direcció General
d’Administració Local.
Manifesta la Sra. Frago que va parlar amb el col·legi de Secretaris Interventors i
Tresorers de Lleida per tal que intercedissin en aquest tema, i explica que va parlar
amb el president Sr. Ramon Aldomà li va dir que les acumulacions segueixen una
normativa, i explica la Sra. Frago que el Sr. Aldomà li va dir que s’estaria incorrent en
una irregularitat administrativa si s’incomplia la normativa vigent
També explica que es va presentar una pregunta des de la Diputació de Lleida al
Departament de Governació i Relacions Institucionals qui va posar de manifest la
normativa vigent.
Segons la Sra. Frago els funcionaris tenen un conveni retributiu que s’incompleix per
part de l’Ajuntament de Solsona.
Amb el permís de l’Alcalde la secretària explica que el Sr. Aldomà, president del
col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers, l’ha trucat aquesta mateixa tarda per
posar en el seu coneixement el total recolzament per part del col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers a la secretaria-interventora de l’Ajuntament, manifestant que
tant l’acumulació de plaça com el conveni signat entre els ajuntaments eren correctes i
que no hi veien cap tipus d’il·legalitat.
Intervé l’Alcalde, en primer lloc per demanar a ala Sra. Frago que no es posi en la
boca el nom de la Diputació de Lleida, que no és aquesta institució la que ha demanat
cap explicació al Departament de Governació sinó que han estat els diputats del Partit
Popular, per tant demana que no s’utilitzi la institució per parlar en nom d’un sol partit.
L’Alcalde explica, transcrit literalment a instància del mateix alcalde i de la Sra. Frago,
el següent:
“La normativa vigent (art. 137 i 140 de la Constitució) permet acords entre
administracions locals en virtut del principi d’autonomia per gestionar els seus
interessos respectius. L’ ajuntament de la Coma i la Pedra i l’Ajuntament de Solsona
va dur a terme un acord, en virtut dels principis d’economia, eficàcia i eficiència, pel
qual una funcionaria divideix el seu horari laboral, entre ambdós municipis. Aquests
acords van ser comunicats a la Direcció General d’Administració Local i als
organismes afectats per aquest acord.
Inicialment es va demanar l’acumulació de placa de la intervenció de l’Ajuntament de
Solsona i de la secretària-interventora de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, tan
l’acumulació com el conveni han respectat la legislació vigent a que fa referència la
representant del Partit Popular, tal i com ho explica el Director dels Serveis Territorials

de Governació i Relacions Institucionals, al qual se li va sol·licitar informació, segons
es manifesta a la moció.
D’una banda cal fer esment que la secretària de l’Ajuntament duu a terme un ampli
horari laboral que compagina amb l’horari de l’Ajuntament de Solsona, hem de tenir en
compte que el percentatge horari a que fa esment el decret 195/2008 correspon a
casos en què la col·laboració es limita a una acumulació de plaça, per tant no és
aplicable al cas, atès que s’ha de tenir en compte l’esmentat conveni entre ambdós
Ajuntaments.
Els pactes als quals arriba la funcionària i cada un dels alcaldes es defensen
sobradament des del moment en què la treballadora duu a terme a l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra la mateixa tasca que estava fent amb anterioritat, per tant amb la
mateixa eficàcia i eficiència, incrementant un benefici econòmic que es pot comprovar
amb el fet que es treballa un percentatge d’horaris molt elevat mentre que s’arriba a
cobrar aproximadament el 60% del sou anterior, tenint en compte que la tasca a
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra no ha baixat en el seu volum en els darrers anys, al
contrari, s’ha vist un increment al llarg dels darrers mesos arran de la nombrosa
normativa econòmica sorgida de l’estat, entre altres.
També cal fer esment que en el pressupost municipal, el capítol I de personal s’ha
reduït enguany en un 15% tot i que s’ha contractat una altre administrativa.
Finalment vull posar de relleu que una vegada més, tal i com ja es va manifestar a
l’acta de la sessió plenària de data 3 de juliol de 2012 , que la Sra. Frago, com a
representant del Partit Popular a la Coma i la Pedra està fent una persecució al
personal de l’Ajuntament i en concret a la Secretària-Interventora la qual cosa es
demostra amb el intent que des de fa més d’un any l’ha portat a fer escrits de formats
diversos als diferents Departaments i Organismes administratius, faltant a la realitat
dels fets i actes i volen imposar un parer aliè a la més àmplia representació municipal
a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Això Sra. Frago en altres termes se’n diu “mobbing” o assetjament laboral, la qual cosa
no penso permetre en aquest Ajuntament. Tant la Secretària com la resta de personal
d’aquest ens duen a terme la seva tasca de forma eficaç i eficient i amb la màxima
objectivitat, tal i com es demostra dia rere dia. Pot ser Sra. Frago que a vostè no li
agradi, però és la realitat existent.
Vostè esta agredint el personal, exercint atacs continuats a traves de la pressió a
diversos ens, premsa i altres mitjans, de forma reiterada en el temps. Els plans que
vostè tenen amb l’assetjament que estan fen a la secretària, tenen la finalitat que
abandoni el seu lloc de treball, la qual cosa espero que no passi, o com a mínim es
faré tot el possible perquè no passi i no sols pel bé de l’Ajuntament sinó pel be de tot el
municipi”
La Sra. Frago demanarà que els Srs. de Governació mostrin el conveni signat entre
l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de la Coma i la Pedra

L’Alcalde entén que els representants del Partit Popular han comés un error al mirar-se
la documentació i els demanaria que no facin atacs directes i retirin aquest punt de
l’ordre del dia.
La Sra. Frago manifesta que no el retiren i que es demanarà al Departament de
Governació que retiri l’acumulació de plaça a la secretària-interventora i que se li obri
un expedient. Manifesta que seguiran amb el “moving” a que ha fet esment l’Alcalde
La moció queda rebutjada amb els dos vots a favor del Partit Popular i amb els vots en
contra de l’Alcalde, Sr. Escarré, el Sr. Canals, la Sra. Riu, el Sr. Oriol i la Sra. Piquet.
9.- Moció per sol·licitar l’alternança en les preses d’aigua
Es transcriu la moció
“Carme Frago Garriga, en nom i representació del Grup Popular a l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra, a l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real
Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de
Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament
la següent:
MOCIÓ
PER SOL·LICITAR L’ALTERNÀNCIA EN LES PRESES DE MOSTRES D’AIGUA AL
REALITXAR LES ANALÍTIQUES DE CONTROL
L’ajuntament de la Coma i la Pedra com a responsable final de la qualitat de l’aigua
potable que es suministra al municipi, té l’obligació de vetllar perque aquesta qualitat
sigui correcta. Ens consta que així es fa, segons les factures emeses per l’empresa
encarregada de portar a terme les analítiques periòdiques.
Atès que a la urbanització de Port del Comte s’han detectat moltes variacions en l’olor,
el gust i la transparència de l’aigua.
Atès que l’empresa Laboratori Dental Ceradent ha detectat que l’aigua d’aixeta
modifica el resultat dels seus productes (decoloracions), cosa que no succeïa.
Proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda que la presa de mostres
d’aigua que es porta a terme a la Urbanització de Port del Comte s’efectiu en diferents
domicilis i/o establiments per procedir a l’analítica corresponent.”
Creu que l’aigua els modifica uns productes amb els quals treballen, els representants
del Partit Popular al seu negoci situat a l’Avinguda Port del Comte núm. 39, creuen que
pot ser degut a que tots els mostreig es fan al mateix lloc.

L’Alcalde creu que la normativa regula tots els mostrejos i no surt cap error en els
informes de sanitat, tot i això es demanarà a l’empresa que en la mesura del possible
agafi mostres de la casa de la Sra. Frago i el Sr. Gomà, tenint en compte que són
vostès que han fet la moció i mostren l’interès.
La moció es rebutja amb dos vots a favor i cinc en contra de l’equip de Govern.
10.- Correspondència oficial / decrets alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
Es dóna lectura a la correspondència oficial presentades pel Partit Popular, que es
transcriuen literalment.
•

Registre entrada nº 638 « SOL·LICITA: ser informada en la propera seesió
plenaria sobre la celebració de la Festa Major: si es farà, en quines dates i
quin titpus d’actes es portaran a terme»

•

Registre entrada nº 639 « SOL·LICITA: ser informada en la propera sessió
plenaria del motiu pel qual la màquina llevaneus no va actuar en les
nevades dels dies 17-18 i 19 de maig de 2013. En aquest episodi de fortes
nevades es va procedir a retirar la neu per part d’una empresa
subcontractada, però no es van potassar els carrers provocant situacions
de perill i algún petit accident, tant a conductors com a vianants.»

11.- Precs i preguntes
L’Alcalde dóna resposta a les preguntes que es van fer al Ple anterior:
•
•
•
•
•
•
•

1a. Sra. Frago, vostè creu que tots els ciutadans som iguals davant la llei?
2a. Sra. Frago, vostè creu que els membres d’aquesta corporació, com a
representants públics, hem de servir com a exemple i esser igual o mes
corosos en les nostres actuacions, que els nostres veïns?
3a. La col·laboració econòmica en motiu de la Challenge celebrada a Port del
Comte es de zero euros
4a. Pel que fa a la contractació de l’Obra “Enllumenat Port del Comte “: aquest
punt es dona per respost a l’anterior Ple extraordinari en que s’adjudica la
contractació
5a. En relació al conveni de la Cra. De Port del Comte, en aquests moments el
conveni es troba en mans de la Generalitat i la Diputació, si s’introdueix
qualsevol tipus de canvi se li haurà de donar el tràmit legal corresponent.
6a. Tal i com es va posar en coneixement del regidors, el POUM està aprovat
cal afegir que es va publicar al DOGC i a la pàgina Web del municipi, junt amb
un ma
7a.- Protecció de la legalitat urbanística: No consta que aquest Ajuntament en
qüestions de protecció de la legalitat urbanística s’hagi remes al Consell

•

•

•
•

•

Comarcal als regidors del Partit Popular. Les competències són les que
correspon a cada administració, com de ben segur sap la Sra. Frago pa
interactiu
8a.- En relació als informes tècnics municipals: Aquest Ajuntament no ha
atorgat mai una llicencia amb informe desfavorable, un informe pot ser
favorable, desfavorable o favorable condicionat al compliment de certs
requisits. Un informe desfavorable o favorable condicionada es pot convertir en
favorable, sempre i quan legalment sigui possible, si es modifiquen,
corregeixen o aporten les esmenes o documentació justificativa o acreditativa
del compliment de les diferents normatives a què es troba subjecte i afecten
l’atorgament de la llicència
9a. La diferencia entre la sol·licitud de llicències i les obres executades: En la
majoria de casos sempre hi ha diferències entre la llicència sol·licitada i les
obres finals executades. Però que existeixi aquesta diferència no vol dir que hi
hagi incompliment de la normativa urbanística, és per això que l’equip de
govern va implementar la figura de la primera ocupació, per tal d’assegurar el
compliment de la legalitat
10a. Les aceres de Port del Comte no mesuren 80 Cm perquè, on existeixen,
o el bordó que les delimita, són anteriors a les ordenances municipals.
11a. Instal·lació de plaques solars, calderes de biomassa i gasoil: La placa
solar no està subjecte a cap ordenança municipal ni al compliment de cap
paràmetre urbanístic que obligui a l’ajuntament a vetllar per la seva col·locació.
La instal·lació de plaques solar als edificis ve regulada pel CTE “Codigo técnico
de la edificación” , igual que la resta de sistemes constructius i instal·lacions
que formen part de l’edifici. És responsabilitat dels col·legis professionals i del
tècnic director de l’obra garantir el compliment del CTE en matèria d’estalvi
energètic. Igual que és obligació del tècnic redactor del projecte i director de
l’obra garantir que es compleix el CTE en quant a resistència de l’estructura ,
incendis instal·lacions i altres durant el procés de projecte i de construcció de
l’edifici.
Cal indicar que el CTE no obliga sempre a col·locar plaques solars. Permet l’ús
de la biomassa, de la geotèrmia o de l’increment dels gruixos d’aïllament entre
altres per garantir l’estalvi energètic equivalent a la instal·lació de plaques
solars en la producció d’aigua calenta sanitària.
Així mateix el CTE també admet excepcions en la seva instal·lació en casos
d’assolellament insuficient de la parcel·la. Per tant és responsabilitat del tècnic
director de l’obra , igual que és responsable de la seguretat estructural de
l’edifici, de garantir amb una bona praxis de la seva professió i sota la seva
responsabilitat professional i civil de garantir el compliment del CTE en tots els
seus punts des de l’inici fins al final de l’obra.
12a. Finca propietat del Sr. B a Port del Comte: Segons consta a l’ajuntament
en data 29 de juliol de 2011 es va donar llicència municipal al senyor J.B.V per
a la reforma i ampliació d’habitatge a l’Avinguda Port del Comte 105 a la
parcel·la 13-H-I. Segons s’indica al projecte pel qual es va donar llicència la
reforma consistia en la reforma i ampliació de l’habitatge. Segons
documentació acreditativa presentada pel tècnic autor del projecte la parcel·la
té una superfície de 1158 m2, l’ocupació en planta segons projecte és del

20,01% (inferior a 30% màxim), el sostre edificat resultant és de 315,01 m2
(inferior a 347 m2 ,30% de 1158 m2) .
Les llicències es donen sempre sense perjudici al dret de tercers.
Es procedeix a respondre la correspondència oficial:
•
•

L’Alcalde explica que els dies 18 i 19 la màquina llevaneus no va poder pujar
perquè estava al taller de reparació.
La regidora Montse Riu explica els actes de la festa major, tot i que encara no
estan tacats

La Sra. Frago demana que en relació a l’obra dels murs del cementiri, la qual s’ha
adjudicat a l’empresa CAOPSA, SL segons decret d’alcaldia que consta a la
documentació, demana que es posi de manifest si aquesta empresa encara té relació
parental amb el l’Alcalde, amb una administrativa de l’Ajuntament i amb una relació
laboral amb una regidora de l’Ajuntament. L’Alcalde explica que no hi ha cap tipus
d’incompatibilitat i que es va fer un concurs públic convidant a tres empreses,
manifesta que la Sra. Frago ha tingut accés a la documentació i que es vol utilitzar la
demagògia quan fe aquest tipus de declaracions. L’Alcalde fa esment que aquí es ve a
treballar pel municipi i no es ve a passar comptes amb ningú. El Sr. Gomà conclou que
ells són aquí per fiscalitzar l’Alcalde i a tots. L’Alcalde insisteix que aquí s’hi ve a
treballar pel municipi però si els representants del Partit Popular creuen que jan de
venir a fer el que estant fent, ells mateixos, sempre i que mantinguin el respecte a les
persones,
Demana la Sra. Frago com s’ha fet la contractació ce la piscina, l’Alcalde li explica que
té a la seva disposició tot l’expedient.
La Sra. Frago diu que hi ha unes obres al carrer del Fornet, de les quals no ha vist cap
resolució d’alcaldia de concessió de llicencia d’obra. L’alcalde contesta que si la
regidora fa arribar les dades exactes a l’Ajuntament el tècnic municipal procedirà a
inspeccionar el lloc on es determini la presumpta il·legalitat.
La Sra. Frago manifesta que ja que l’Ajuntament ha dit que no consta que s’hagi
demanat la protecció de la legalitat urbanística, ella vol fer esment que en el seu
moment es va demanar a l’Ajuntament que intervingués en la qüestió de delimitació de
la parcel·la del Sr. J.O en relació al seu vei, i se la va enviar al Consell Comarcal.
També torna a fer esment de la parcel·la del Sr. B, objecte de pregunta de l’anterior
Ple, contestat en aquest acte.
També presenta un prec que transcrit literalment diu: « Carme Frago Garriga, en nom i
representació del Grup Partit Popular a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, a
l’emparament del disposat a l’article 97.6 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre,
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals,
formula el següent:

PREC
PER A LA RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Atès que aquest ajuntament ha obert un sol expedient per a la recuperació de via
pública.
Atès que són molt freqüents els actes d’ocupació de la via pública, impedint totalment
el pas de vianants per les voreres ocupades.
El Grup Popular prega:
S’obri expedient per la recuperació de la possessió de la via pública als propietaris
dels següents immobles, o dels cartells publicitaris dels quals adjuntem fotografies i
localització.
• Cartells publicitaris a l’Avinguda Port del Comte del Hotel l’Avet i Estació
d’esquí Port del Comte
• Jardineres ocupant gran part de la vorera al C/ Sant Guerau cruïlla amb
C/ Josep Esquius
• Murs de pedra delimitant parcel·les sense deixar els 80 cms, de vorera,
C/ Josep Esquiu, C/ Cadí, etc.
• Plantació de tulipans ocupant tota l’amplada de la vorera a l’Avinguda
Port del Comte nº 64
• Invasió de plantes i/o arbrat en diferent indrets del nucli de la Coma: Ca
l’Alemany, Cal Bailina, Camí del Torrent-Horts del Puig, Casa l’Eixida,
Casa Puig, Collet, la Beba, El Conrad.... etc.»
Es transcriu un segon prec: « Carme Frago Garriga, en nom i representació del Grup
Partit Popular a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, a l’emparament del disposat a
l’article 97.6 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula el següent:
PREC
Per a convocar una reunió
Degut a les reiterades i públiques afirmacions dels Srs. J.C.P i J.T.P sobre haver rebut
per part del consistori, documentació totalment confidencial i que conté dades de
caracter protegit d’una sol·licitut d’actuació al Departament d’Urbanisme presentada
per la regidors Carme Frago Garriga i q ue afecta a la casa del Sr. J.C.P.
Degut que la informació que conèixen aquests Srs. fa suposar que realment estan e
possessió d’aquests documents:
El Grup Popular demana:
Que es convoqui una reunió amb la presència dels esmentats Srs. i l’Alcalde-president
d’aquest consistori per tal d’aclarir fins a quin punt i per part de quins persones, s’han
vulnerat els drets a la privacitat d’actuació i de protecció de dades. Del resultat
d’aquesta reunió la Sra. Carme Frago emprendrà les accions legals que consideri
oportunes.

En cas de quedar suficientment provocat que no s’han produït per part de cap membre
del consistori els fets que els esmentats Srs. J.C.P i J.T.P Prat fan referència,
demanarem es retractin públicament de seves afirmacions.»
Es transcriu un tercer prec: « Carme Frago Garriga, en nom i representació del Grup
Partit Popular a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, a l’emparament del disposat a
l’article 97.6 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula el següent:
PREC
PER A QUE SIGUIN ATESES LES PETICIONS I PREGUNTES DELS GRUPS DE
L’OPOSICIÓ
La llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de l Regim Local, al seu article 77
estableix que tots els membres de les Corporacions locals tenim dret a obtenir de
l’Alcalde dades i informacions necessàries pel desenvolupament de la nostra funció.
Petició que haurà de ser resolta en un termini màxim de 5 dies naturals següents.
En igual sentit es manifesta l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per la seva banda, el Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu darrer informe al
Parlament de Catalunya recorda l’estatus privilegiat d’accés a la informació i a la
documentació municipal que tenen els regidors, així com el seu dret a rebre resposta a
les seves demandes i a obtenir còpies, d’acord a la normativa i a la jurisprudència del
Tribunal Suprem. Igualment recorda que aquestes peticions únicament es poden
denegar motivant suficientment i explícitament la denegació, no considerant-se com a
tal l’excusa de distorsionar el bon funcionament de l’administració municipal.
D’aquesta manera vull recordar al senyor alcalde que aquesta regidora ha presentat
diferents peticions les quals han complert el termini de 5 dies naturals, sense haver
obtingut cap resposta.
-12 de desembre del 2012 nº 967, Models 347 i 190 dels exercicis 2008-2009-2010 i
2011
-28 de febrer del 2012, Còpia del decret d’alcaldia on s’adjudica el contracte dels
servei de neteja de les dependencies municipals a l’empresa Netejes Solsona S.L i les
condicions de dit contracte.
-17 de juliol del 2012 fins 19 de desembre del 2012, informe detallat de les empreses
que han prestat algun tipus de servei.... etc. Registre nº 533 i d’altres. Aquest informe
tant farragós de fer i que suposa el destorb del normal funcionament de l’Ajuntament,
seria fàcilment substituït pels documents, també sol·licitats i no lliurats, models 347 i
190.
-27 de març del 2013 nº326, Models 347 i 190 ara ja de l’exercici 2012. No confondre
amb els comptes municipals com sembla ser per la seva resposta nº 152 de data 4
d’abril del 2012

En conseqüència, el Grup Popular prega.
Que dins del termini legal establert ens siguin complimentades totes i cadascuna de
les peticions realitzades per aquest Grup i que consten en aquest escrit. .»
Es transcriu un quart prec: « Carme Frago Garriga, en nom i representació del Grup
Partit Popular a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, a l’emparament del disposat a
l’article 97.6 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula el següent:
PREC
Per a que no es confongui la llei de protecció de dades amb una llei d’ocultació de
dades, com sembla que té mal entès aquest consistori.
Atès que al sol·licitar documentació moltes vegades es dona com a resposta per no
facilitar-la, que dita documentació te dades subjectes a la llei de protecció de dades.
Aquesta excusa no sempre és certa, especialment quan fa referència ala models 347 i
190 on les dades que hi figuren es poden trobar en el Registre Mercantil i són de
domini públic.
En conseqüència, el Grup Popular prega:
Que en cas de considerar que alguna dada present en un document pot estar
protegida, l’us del Typex sol·luciona de forma senzilla i molt eficaç el problema, poden
mostrar la documentació requerida i a al vegada no vulnerar cap llei.»
L’Alcalde explica que en relació a la delimitació de la parcel·la del Sr. Olivares no cal
fer demagògia i que es difícil que l’Ajuntament l’adrecés al Consell Comarcal perquè
aquell ens no té competències urbanístiques.
Pel que fa al tema de l’ocupació de la via pública, en el punt quart d’aquest ple ja li he
deixat clar la posició de l’equip de govern.

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

Vist i plau
Alcalde

