ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 1 d’octubre de 2013
Horari: de 20:00 hores a 20:55 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 acta de la sessió anterior
2.- Resolució recurs reposició Antoni Prat Canal
3.- Modificació de crèdit del pressupost
4.- Marc pressupostari 2014-2016
5.- Contractació aprofitaments forestals
6.- Sol·licitud subvenció persones aturades
7.- Delimitació finca Vilalta
8.- Aprovació conveni associació turisme
9.- Festes locals
10.- Moció Jocs Olímpics d’hivern
11.- Correspondència oficial / decrets alcaldia
12.- Precs i preguntes
1.- Aprovació acta de la sessió anterior
L’alcalde demana si algú té alguna cosa a dir de l’acta de la sessió anterior
La Sra. Frago manifesta que es continua nomenant els regidors del Partit Popular,
també es el cas de l’equip de Govern. L’Alcalde li explica que habitualment es posa el
nom dels regidors que voten negativament perquè se sàpiga qui pot impugnar l’acord,
els demana que es manifestin sobre si volen o no volen que surti el seu som si voten
negativament un acord. La Sra. Fragó i el Sr. Gomà manifesten que si, que volen que
hi consti els seu nom.

La Sra. Frago diu que ja esta al cas que el jutge de Pau ja ha regularitzat la seva
situació.
També manifesta la Sra. Frago que a l’acta es parla que s’ha iniciat l’expedient de
recuperació de la possessió de la via pública per un dels llocs que suposen mes
perillositat i ella voldria afegir que s’estimaria més picar amb boixos que amb cartells
de ferro.
La Sra. Frago explica que a l’acta hi consta textualment que ella va dir “els funcionaris
tenen un conveni retributiu que s’incompleix per l’Ajuntament de Solsona” manifesta la
Sra. Frago que ella està del tot segura d’haver dit que l’Ajuntament de Solsona
compleix el conveni retributiu dels funcionaris i / o es el que volia donar a entendre.
L’Alcalde manifesta que com que està gravat ja es transcriurà. La secretària fa incís en
que, en qualsevol cas, no existeix cap tipus de conveni retributiu dels funcionaris.
La frase transcrita literalment de l’àudio es “...amb la sospita de que era l’Ajuntament
de Solsona el que incomplia això (conveni retributiu dels funcionaris – sou màxim
autoritzat per conveni)...”
En relació a la frase “manifesta (la sra. Frago ) que seguiran amb el ”moving” a que ha
fet esment l’Alcalde” diu que ells no creu haver-ho dit. Es corrobora que la frase ha
estat transcrita literalment de la gravació de la sessió plenària de 9 de juliol de 2013, i
va ser dita en boca de la Sra. Frago.
L’Alcalde explica que si la Sra. Frago creu que en algun cas va dir alguna cosa que no
volia dir o no es tracta de qüestions substancials, se li corregirà el que va dir sense cap
problema.
En el decurs de l’acta s’hi fa esment quan es parla de preses de mostres d’aigua que
“creuen que pot ser degut a que els mostrejos es fan al mateix lloc”. La Sra. Frago
explica que ells entenen que la qualitat de l’aigua en cap cas ve donada pel lloc on es
fan els mostrejos, sinó per la qualitat en si. Explica que segurament la procedència de
l’aigua no es la mateixa segons on es faci el mostreig, així l’aigua que arriba al Camp
de Golf no es la mateixa que la que arriba a l’Avinguda Port del Comte.
La Sra. Frago detecta frase inacabades i manca de respostes en els precs i preguntes
que va contestar l’Alcalde al darrer ple. L’Alcalde manifesta que es tornarà a
transcriure totes les respostes que va donar aquell dia.
“1a. Sra. Frago, vostè creu que tots els ciutadans som iguals davant la llei? Jo crec
que si
2a. Sra. Frago, vostè creu que aquesta corporació, com a representants públics, h em
de servir com a exemple i esser igual o mes curosos 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
dóna per respost a l’anterior ple extraordinari en que s’adjudica la contractació.

5a. En relació al conveni de la ctra. 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 dels regidors, el POUM està aprovat, cal
afegir que es va publicar al DOGC i a la pàgina Web del municipi, junt amb un mapa
interactiu
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
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 condicionat es pot convertit en favorable, sempre i quan legalment sigui
possible, si es modifiquen, corregeixen o aporten les esmenes o documentació
justificativa o acreditativa del compliment de els 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 alguns
casos hi ha diferencies entre la llicència sol·licitada i les obres finals executades. Però
que existeixi aquesta diferencia 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 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 parxis 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”
L’Alcalde manifesta que amb totes aquestes correccions s’afegiran a l’acta, entren que
es pot aprovar l’acta, la Sra. Frago manifesta que el vot del seu grup serà negatiu.
L’Acta queda aprova amb 5 vots a favor i dos en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
2.- Resolució recurs reposició Antoni Prat Canal
Es proposa al Ple el següent acord:
“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 es va fer cap nova actuació per part dels particulars i no es va presentar
cap al.legació.
Vist que el dia 2 d’agost es va trametre al Sr. P.C la notificació de l’acord de Ple de
data 9 de juliol
Vist que el 27 d’agost el Sr. P va tornar a sol·licitar còpia dels informes tècnics i jurídics
Vist que el dia 2 de setembre se li va entregar dita documentació,
Vist que el Sr. A.P.C Canals ha presentat en data 24 de setembre un recurs de
reposició
Vistos els informes tècnics i jurídics
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1r. –Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. A.P.C atès que la bardissa
objecte de dit expedient ocupa el carrer Major de la Coma, tal i com consta a
l’expedient.
2n.- Notificar aquest acord al recurrent amb el peu de recursos que correspongui”
L’alcalde demana si es vol fer alguna aportació en aquest punt de l’ordre del dia
La Sra. Frago diu que:” ara ja no es tracta d’una usurpació d’un be públic es tracta
d’una invasió d’amplada o una d’ocupació de la via pública. Així des dels serveis
municipals i per part de la secretària-interverntora es deixa de considerar un delicte.
Per tant s’ha deixat de tractar de delinqüent al Sr. P al no fer esment de la paraula
“usurpació d’un bé públic” gràcies al fantàstic recurs interposat pel Sr. A.P”.
L’Alcalde manifesta que mai s’ha tractat de delinqüent al Sr. P, que si algú ha fet
aquesta lectura s’ha equivocat en qualsevol cas, atès que l’equip de govern mai l’ha
tractat així. L’alcalde es reitera en tot el que es va dir en el ple anterior en relació en
aquest expedient.
L’acord queda aprovat amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà.
Intervé una persona del públic, la Sra. R.P (esposa d’A.P), l’alcalde li dona les
explicacions pertinents i li prega no torni a intervenir atès que s’està fent un Ple i ella
no forma part del consistori.
3.- Modificació de crèdit del pressupost
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.

2. S’ ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per tant,

El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 3/2013,
que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals / majors
i/o nous ingressos recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:
Despeses a finançar:
1/ Suplements de crèdit:

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

3/60900

Senyalitzacio
Padro 4 batlles

10.075,00

2.000

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Consignació proposada

4/61007

Rep. i mant. Dipòsits aigua potable

32.190,25

4/61008

Soteig Sra. a pistes

30.841,98

4/61009

Soteig Cra. Coll de Jou

35.900,05

Total altes de crèdits:

100.932,28

Finançament:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

Subvenció atorgada

76200

Rep i mant. Dipòsits aigua potable

25.273,33

76300

Soteig Sra. a pistes

30.841,98

76400

Soteig Cra. Coll de Jou

35.900,05

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 6.916,92
3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Proposta de la baixa

4/61005

Cami de la Vilella

2000

Total finançament:

100.932,28

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.

4.- Marc pressupostari 2014-2016
FONAMENTS DE DRET

L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració
dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c)

Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el
pressupost aprovat de l’exercici n (previsió de la liquidació), elaborant una previsió per
als exercicis n+1, n+2 i n+3, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les
hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
Per tant,
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (n+1, n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
Una Senyora del públic, la Sra. R.P intenta intervenir per segona vegada. L’Alcalde li
demana si us plau deixi d’irrompre l’acte.
5.- Contractació aprofitaments forestals
Forest Comunal Coll de Port CUP 109
Atès que el Departament de Medi Ambient ha autoritzat per enguany l’aprofitament de
fusta per procediment obert a la forest Comunal Coll de Port, núm. del CUP 109, inclòs al
pla de 2013 i tramitat l’expedient oportú,

El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives formulat per la corporació municipal, que
haurà de regir la contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmica mes
avantatjosa, de l’aprofitament de fusta d’enguany, juntament amb els Plecs generals de
condicions tècnico facultatives per a l’aprofitament de fustes, així com l’Específic redactat
pel Departament de Medi Ambient.
2. Licitar la contractació pública mitjançant procediment obert per a l’aprofitament de
fusta, amb un nombre d’arbres de 2.682 i un pes de 649 Tm, a la forest Comunal de Coll
de Port, núm. del CUP 109, amb una valoració total de 9.735,00 euros més IVA, i preu
índex de 12.168,75 euros més IVA.
4. Que es publiqui l’anunci de licitació de l’aprofitament forestal i que se segueixin els
tràmits necessaris per a l’adjudicació.
Forest Muntanya de la Pedra
Atès que el Departament de Medi Ambient ha autoritzat per enguany l’aprofitament de
fusta per procediment obert a la forest Muntanya de la Pedra, inclòs al pla de 2013 i
tramitat l’expedient oportú,
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives formulat per la corporació municipal, que
haurà de regir la contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmica mes
avantatjosa, de l’aprofitament de fusta d’enguany, juntament amb els Plecs generals de
condicions tècnico facultatives per a l’aprofitament de fustes, així com l’Específic redactat
pel Departament de Medi Ambient.

2. Licitar la contractació pública mitjançant procediment obert per a l’aprofitament de
fusta, amb un nombre d’arbres de 4.866 i un pes de 1.140 Tm, a la forest Comunal de la
Pedra, amb una valoració total de 19.380,00euros més IVA, i preu índex de 24.225,00
euros més IVA.
4. Que es publiqui l’anunci de licitació de l’aprofitament forestal i que se segueixin els
tràmits necessaris per a l’adjudicació."
La Sra. Frago diu que el que els agradaria tenir mes informació. Diu que es podrien
estalviar totes les licitacions perquè ja saben qui farà els aprofitaments, segons ella
Fustes Altarriba, SL.
Manifesta la Sra. Frago que els diners que es cobra per la fusta després es retornen al
fustaire perquè deixi el bosc net, cosa que segons ella tampoc es fa.
Diu la Sra Frago que es contracten unes coses i se n’acaben fent unes altres.
L’Alcalde manifesta que cal fer tres puntualitzacions: La primera és que els regidors
han tingut a la seva disposició l’expedient on consta l’informe i documentació tècnica
de Medi Ambient, explicant els tonelatges que s’extraurien i fotografies de les zones on
es tallarà, per tan no és cert que no s’especifiqui el lloc on es tallarà. En segon lloc, pel
que fa a la subhasta es valora el preu, qui dona el millor preu se li adjudica, sense
mes. I en tercer lloc tot el que són les tallades selectives per netejar el bosc, les està
finançant el DARP
6.- Sol·licitud subvenció persones aturades
La resolució d’Alcaldia que es proposa aprovar en sessió plenària és la següent:
«Vist el DOGC núm. 6455 de data 6 de setembre de 2013 ha publicat l’Ordre
EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació
adreçat a les persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit
la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.
Vist que el Consell Comarcal del Solsonès s’ha acollit a l’Ordre assenyalada i que
poden ser beneficiaris dels ajuts els ajuntaments de Catalunya.
Considerant que les contractacions corresponents als municipis amb una assignació
de contractes de treball inferior a quatre, s’han sumat i s’han incorporat a l’assignació
corresponent al seu consell comarcal, que és a qui li pertoca presentar la sol·licitud.
HE RESOLT
Primer. Aprovar el projecte: “Potenciació i millora dels senders al municipi de la Coma
i la Pedra”

Segon. Sol·licitar la participació d’aquest ajuntament al Programa mixt Treball i
Formació adreçat a les persones aturades, segons Ordre EMO/210/2013, per dur a
terme l’acció assenyalada en l’acord precedent, per la qual cosa sol·licita un contracte
de treball.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple que celebri aquest
Ajuntament»

L’alcalde explica que es va haver de presentar amb urgència la sol·licitud de
subvenció, per la qual cosa es va fer una resolució d’alcaldia, que ara es porta al Ple
per la seva ratificació, si escau.
La resolució de l’Alcaldia es ratifica amb 5 vots a favor i dos en contra de la Sra. Frago
i el Sr. Gomà.
L’Alcalde manifesta que aquest ajut pot ser important per les persones aturades que
viuen al territori.
7.- Delimitació finca Vilalta

El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1r.- Aprovar l’acta de replanteig dels límits entra la forest comunal “muntanya de la
Pedra” i la finca “Vilalta”
2n.-Trametre’l al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
8.- Aprovació conveni associació turisme
L’Alcalde manifesta que havent tingut el conveni a la disposició dels regidors, si tenen
alguna cosa a dir. La Sra. Frago manifesta que no
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació de turisme de la Vall de
Lord, el Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Sant Llorenç, l’Ajuntament de
la Coma i la Pedra i l’Ajuntament de Guixers per a la promoció turística de la Vall de
Lord
2n.-Trametre’l al Consell Comarcal del Solsonès una vegada signat
9.- Festes locals
Vist el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,

Tenint en compte que és competència municipal definir les dues festes locals d’acord
amb la normativa vigent,
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Alejandro Gomà
1r.- Determinar els dies 25 d’abril (St. Marc) i 9 de juny (segona Pasqua) com a festes
locals per a l’any 2014
2n.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i ocupació
La Sra. Frago manifesta que els hauria agradat que fos algun altre el dia que
substitueix Sant Roc, i que en comptes de la segona Pasqua es celebres alguna altra
festivitat del poble.
L’Alcalde diu que s’ha triat la segona Pasqua per tal d’intentar unificar dates festives
(tal i com estan fent altres administracions) i atès que en molts llocs es celebra la 2a.
Pasqua, per això s’ha triat aquesta data, ja que St. Roc s’escau en dia festiu l’any
2014.

10.- Moció Jocs Olímpics d’hivern
L’alcalde explica que hi ha dues mocions una presentada pels representants del Partit
Popular i l’altra presentada per l’equip de govern. Proposa que tenint en compte que
només difereixen en els antecedents, que s’arribi a un acord entre tots i es presenti
una sola moció de forma conjunta. La Sra. Frago manifesta que no, que no ho volen
perquè la moció de l’equip de govern no té registre d’entrada i consideren que la única
que s’ha de debatre es la del Partit Popular.
“Moció núm. 1:
Per la inclusió de les comarques lleidatanes en el projecte tècnic de la
candidatura Barcelona-Pirineus per optar als Jocs Olímpics d’Hivern de l’any
2022
El 13 de gener de l’any 2010, el llavors alcalde de Barcelona, va anunciar la intenció
de presentar una candidatura, anomenada, Barcelona-Pirineus, per optar a organitzar
els Jocs Olímpics d’Hivern de l’any 2022. Immediatament totes les institucions de la
demarcació de Lleida van reclamar que les comarques lleidatanes havien de ser
incloses en el projecte de la futura candidatura.
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra, representat pel seu Alcalde, forma part del
Consell Territorial del Pirineu de la Candidatura Barcelona-Pirineu als Jocs Olímpics i
Paralímpics d’hivern 2022, que des del primer moment l’Ajuntament de la Coma i la
Pedra conjuntament amb la resta d’administracions de la Comarca les estacions
d’esquí de la Serra del Port del Comte i les diferents entitats de la Comarca han fet
pinya per a treballar conjuntament per la Candidatura Barcelona-Pirineu i per la
Comarca del Solsonès.

Les comarques de Val d’Aran, els Pallars, l’Alta Ribagorça, el Solsonès, l’Alt Urgell i la
Cerdanya, per geografia, tradició, equipaments i superfície esquiable, són un referent
pel que fa a l’activitat de l’esquí.
L’equip de Govern de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra considera vital la participació
de les nostres comarques de Lleida en un projecte que compta amb els Pirineus com a
element clau pel seu èxit.
Amb aquests antecedents L’equip de Govern de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents acords:
Primer: L’Ajuntament de la Coma i la Pedra manifesta el seu suport a la Candidatura
Olímpica Barcelona-Pirineus 2022, i considera que es tracta d’una gran oportunitat per
a la promoció de la marca Pirineus amb tota la repercussió internacional que suposa
un esdeveniment d’aquesta magnitud.
Segon: L’Ajuntament de la Coma i la Pedra reclama la presència del territori lleidatà
tant en aspectes esportius com logístics en el projecte de la candidatura.
Tercer: L’Ajuntament de la Coma i la Pedra reclama la millora de les infraestructures
viàries necessàries per dotar als Pirineus d’una coherència geogràfica que permeti la
comunicació fluida entre les diferents valls fluvials.
Quart: Comunicar aquest acord a la Comissió Directiva de la Candidatura, a
l’Ajuntament de Barcelona, al Conselh Generau d’Aran, als Consells Comarcals de
l’Alta Ribagorça, dels Pallars Jussà i Sobirà, del Solsonès, de l’Alt Urgell i de la
Cerdanya i a tots els Grups Polítics representats al Parlament de Catalunya”
La moció queda aprovada amb 5 vots a favor i dos en contra de la Sra. Frago i el Sr.
Gomà.
Moció núm. 2
“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 la inclusió de les comarques lleidatanes en el projecte tècnic de la
candidatura Barcelona-Pirineus per optar als Jocs Olímpics d’Hivern

El 13 de gener de l’any 2010, el llavors alcalde de Barcelona, va anunciar la intenció
de presentar una candidatura, anomenada, Barcelona-Pirineus, per optar a organitzar
els Jocs Olímpics d’Hivern. Immediatament, totes les institucions de la demarcació de

Lleida van reclamar que les comarques lleidatanes havien de ser incloses en el
projecte de la futura candidatura.
Amb aquest objectiu,d es de l’any 2010, la Diputació de Lleida dóna suport econòmic a
la candidatura que serà, sens dubte, una gran eina de promoció de la marca Pirineus.
Les comarques de l’Alta Ribagorça, Els Pallars, el Solsonès, l’Alt Urgell i la Cerdanya i
l’Aran, per geografia, tradició, equipaments i superfície esquiable, són un referent pel
que fa a l’activitat de l’esquí. Essent la zona de Catalunya amb més complexos
hivernals, de mes qualitat i varietat, i que ofereix una major garantia per poder disposar
d’una quantitat de neu òptima per acollir competicions olímpiques, donat que algunes
instal·lacions es troben en la vessant nord del Pirineu, una condició geogràfica que no
es troba en cap altre indret de Catalunya.
Atès que la coorganització de proves olímpiques al Pirineu de Lleida suposaria un
impuls pel territori, i representaria una oportunitat per a la millora i construcció
d’infraestructures i de vies de comunicació,i que representarien, a la vegada, una
inversió de futur per al territori.
El Grup Popular de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, municipi que té al seu territori
una estació d’esquí, considera vital la participació de les nostres comarques en un
projecte que compta amb els Pirineus com a element clau pel seu èxit. Amb aquests
antecedents proposem al Ple l’aprovació dels següents,
Primer: l’Ajuntament de la Coma i la Pedra manifesta el seu suport a la Candidatura
Olímpica Barcelona-Pirineus i considera que es tracta d’una gran oportunitat per a la
promoció de la marca Pirineus amb tota la repercussió internacional que suposa un
esdeveniment d’aquesta magnitud.
Segon: L’Ajuntament de la Coma i la Pedra reclama la presència del territori lleidatà
tant en aspectes esportius com logístics en el projecte de la candidatura.
Tercer: L’Ajuntament de la Coma i la Pedra reclama la millora de les infraestructures
viàries necessàries per dotar als Pirineus d’una coherència geogràfica que permeti la
comunicació fluida entre les diferents valls.
Quart: Comunicar aquest acord a la comissió Directiva de la Candidatura, a
l’Ajuntament de Barcelona, al Consell Comarcal del Solsonès, i a tots els Grups
Polítics representants al Parlament de Catalunya”
La moció queda desestimada amb dos vots farovables i cinc vots en contra dels Srs.
Escarré, Canals i Oriol i les Sres. Riu i Piquet.
11.- Canvi d’actes de Festa Major
A instància de la Sra. Frago s’introdueix per urgència a l’ordre del dia un nou punt que
l’equip de govern havia entès com una proposta de cara a l’any vinet en relació a la
Festa Major i ara s’entendrà com a moció inclosa a l’ordre del dia.

Es transcriu la instància entrada pels representants del Partit Popular el dia 26 de
setembre (reg. Entrada. 939): “CARME FRAGO GARRIGA, en nom i representació del
Grup Popular a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, a l’empara del disposat a l’art. 97.3
en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple
de l’Ajuntament la següent.
PROPOSTA:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: Dins els actes programats a la passada Festa Major a
celebrar a Port del Comte hi havia com a novetat un sopar popular organitzat pels
veïns, aquest sopar es va haver suspendre pel mal temps que va impedir la seva
celebració, programada a l’aire lliure.
La climatologia pròpia de Port del Comte fa que aquest sopar difícilment es pugui
portar a terme en següents edicions.
Atès que es tracta d’una bona iniciativa que permet i fomenta la relació entre veïns i
suposa un cost nul; o molt reduït, al pressupost municipal, el Grup Popular presenta la
següent proposta al Ple,
PROPOSTA: Canviar el sopar popular per un dinar popular, acte que no interfereix
amb cap altre acte habitual de la Festa Majori que seria més fàcil de poder realitzar a
l’aire lliure.»
L’Alcalde manifesta que en aquests moments l’Ajuntament no sap com es gestionarà
la Festa Major de l’any vinent i per tant no poden prendre cap compromís a aquest
efecte. Manifesta també que tot i això no es veu inicialment malament, i per tant ja es
decidirà l’any vinent.
L’acord es desestima amb 2 vots a favor i 5 vots en contra de l’equip de govern.
12.- Correspondència oficial / decrets alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia resumits.
Es dóna lectura a la correspondència oficial presentades pel Partit Popular, que es
transcriu literalment.
•

Registre d’entrada nº 923 « Exposo que el passat mes de juliol i per indicació
del Sr. Jordi Garcia Petit, Director tècnic de la Reserva nacional de caça del
Cadí, es va posar en el vostre coneixement la realització d’unes obres a
l’Estivella. També es van adjuntar unes fotografies de dites obres.
SOL·LICITO: ser informada en el proper ple municipal de les actuacions que
s’han fet, doncs les obres no havien estat notificades ni a la Reserva ni a
l’Ajuntament, responsable dels terrenys.
Si les obres, finalment s’han dut a terme, sol·licito veure l’expedient del projecte
amb l’aprovació dels tècnics pertinents.
Si les obres no han estat autoritzades sol·licito veure l’expedient corresponent i
ser informada de les mesures adoptades per tal de restablir el paratge afectat al
seu estat original.»

Registre d’entrada nº924 « SOL·LICITA: Rebre per escrit les respostes a les
preguntes formulades en les sessions plenàries.»
• Registre d’entrada nº 837 « Alejandro Gomà Salvador, regidor del Grup
Popular en aquest Ajuntament de la Coma i la Pedra,a V.I
COMUNICO: El trasllat temporal del meu domicili a la Carretera de Manresa
nº63 de Solsona. El telèfon de contacte i el correu electrònic segueixen sent els
mateixos.
SOL·LICITO: Rebre la informació i documentació que com a Regidor se
m’adreci, en l’adreça indicada. »
• Registre d’entrada d’entrada nº 838 « Carme Frago Garriga, regidora portaveu
del Grup Popular en aquest Ajuntament de la Coma i la Pedra,a V.I
COMUNICO: El trasllat temporal del meu domicili a la Carretera de Manresa
nº63 de Solsona. El telèfon de contacte i el correu electrònic segueixen sent els
mateixos.
SOL·LICITO: Rebre la informació i documentació que com a Regidor se
m’adreci, en l’adreça indicada. »
La Sra. Frago manifesta que dins aquest punt de l’ordre del dia i pel que fa als decrets
d’alcaldia, no s’han posat els expedients dels decrets a la seva disposició en el període
que va des de la convocatòria del Ple al dia d’avui.
L’Alcalde manifesta que tots els expedients són a la seva disposició, complint la
normativa vigent.
13.- Precs i preguntes
Es transcriu literalment les respostes que dóna l’alcalde
•

•

•

“Pel que fa a la delimitació de la parcel·la que afecta al Sr. O, a la qual va fer
referència la Sra. Frago en el passat ple, proposant obrir un expedient de
protecció de la legalitat urbanística, cal dir que la relació entre veïns per
delimitar les seves respectives parcel·les és regulat pel dret civil, en cap cas es
pot obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística, propi del dret
administratiu.
Pel que fa al prec per la recuperació de la possessió de la via pública, ja es va
fer esment en les explicacions que aquesta alcaldia va donar prèvia la votació
de l’acord pel qual s’aprovava l’expedient de recuperació de la via pública
usurpada pel Sr. A.P.C, que en aquell cas “.... 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 línia per la resta de carrers” per tan reitero les
mateixes paraules.
En relació al prec de convocar una reunió de la Sra. Frago amb l’alcalde i el
Sr. C, tan sols voldria fer esment que les denuncies que es puguin fer en cap
cas seran secretes, per tant vostè sap millor que ningú si ha denunciat o no a

•
•

•
•

un o varis ciutadans del municipi, per tant és vostè mateixa que ha de donar
resposta i explicacions, no l’equip de govern.
En relació al prec en què es demana que siguin ateses les peticions i preguntes
del grup Partit Popular, li comunico i reitero que se li ha donat resposta a tots i
cadascun dels seus escrits, li agradin o no les respostes
En relació al prec de no confondre la llei de protecció de dades amb la llei
d’ocultació de dades, tan sols em cal fer esment que vostè presumptament
incompleix de forma reiterada la llei de protecció de dades i pel que sembla
també pretén ocultar-ne algunes als ciutadans, tergiversen la informació de que
disposa, oferint a la ciutadania una visió esbiaixada i errònia de l’activitat que
es dur a terme des de l’Ajuntament. Com tantes vegades li he recordat som a
l’Ajuntament per treballar pel municipi i els seus ciutadans, no pretenem
menystenir ni incordiar a ningú.
Obres a l’Estibella. Es tracta d’un expedient obert per una administració
superior, i com tots els expedients resta a la seva disposició.
Pel que fa a la intenció de rebre per escrit les respostes a les preguntes
formulades en les sessions plenàries li comunico que ja rep totes les respostes
per escrit.

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

Vist
Alcalde

i

plau

