ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 10 de gener de 2012
Horari: de 20:10 hores a 20:40 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Montserrat Riu Canudas, regidora
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Montserrat Torra i Baraldès, secretària
Absents
Josep Feliu Clotet, regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació actes sessions anteriors: 11/10/2011 – 26/10/2011 – 22/12/2011
2.- Rectificació de l’inventari de béns municipal
3.- Liquidació dels fons de millores
4.- Contractació operació de Tresoreria
5.- Aprovació de padrons fiscals
6.- Adhesió al II Pla Comarcal de Polítiques de Dones
7.- Correcció dels responsables de la comissió de Protecció Civil Municipal
8.- Moció per un finançament local Català
9.- Moció per la creació de l’associació de municipis per la independència
10.- Moció regulació Escoles Esquí
11.- Acceptació renúncia regidor Josep Feliu Clotet
12.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
13.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes sessions anteriors: 11/10/2011 – 26/10/2011 – 22/12/2011
La Sra. Carme Frago fa esment que falta la referència feta als Decrets d’alcaldia de la
sessió d’11 d’octubre de 2011. S’afegeix al punt 9 de dita sessió: “ És dóna compte
dels decrets d’alcaldia des l’últim ple ordinari fins al 3 d’octubre de 2011”
Es corregeix en la relació de la mateixa acta la resposta al registre d’entrada 680: on fa
esment de “30” ha de dir “20”.
Amb aquestes correccions les actes queden aprovades per unanimitat.

2.- Rectificació de l’inventari de béns municipal
Un cop examinat l’expedient tramitat per a la rectificació de l’inventari, autoritzat per la
secretària de la corporació en el que s’hi reflecteixen les altes, baixes i modificacions que
s’han esdevingut durant l’exercici de 2011, i trobat conforme;
Vistos els articles 100 a 118 del Reglament del patrimoni dels ens locals;
El Ple acorda, per unanimitat:
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament referit al 31 de
desembre de 2011, corregint la fitxa núm. 79 de material informàtic de l’Ajuntament i la 24
de la Sala d’equipaments socials
2. Aquest inventari queda, doncs, constituït per 84 fitxes i 9 fitxes annexes.
3. Trametre còpia de les fitxes noves de l’inventari autoritzades per la secretària i amb el
vistiplau del president de la corporació, al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
3.- Liquidació dels fons de millores
Conforme el Decret 377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons
de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat pública propietat
de les entitats locals,
El Ple acord, a per unanimitat:
Primer.- Aprovar els fons de millores corresponents a les forests i les quantitats que es
descriuen a continuació:
Forest

Núm.CUP

Estat de comptes a 31-12-2011
Existències

Despeses

Ingressos

Total

-4.161,32

14.400,00

1.611,66

-16.949,66

59,90

4.969,16

684,60

-12.807,57

Coll de Port

119

Les Comarques

110

Obaga Negra

111

4.909,26

Comunals

-----

2.247,00

15.739,17

Segon.- Trametre aquest acord juntament amb la relació certificada al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest
acord

4.- Contractació operació de Tresoreria
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 2 de desembre, per la qual s’inicia l’expedient
per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
Vist que el descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els
pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec
a curt termini per un import màxim de 50.000,00 €.
Vista l’oferta presentada a la corporació per l’entitat “La Caixa” amb les condicions
financeres que consten a l’expedient
Vistos els informes emesos,
El ple acorda, per unanimitat:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb “La
Caixa”, per un import de 50.000€, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 11
mesos.
3. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera esmentada, amb les
condicions financeres següents:
Crèdit màxim autoritzat: 50.000,00 euros
Tipus d’interès: euribor+4%
Comissió d’obertura: 0,50%
Comissió d’estudi: 0,50%
Comissió de disponibilitat: 2%
4. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt
termini no resta garantit específicament.
5. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels
deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels
ens locals.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec.
5.- Aprovació de padrons fiscals
Atès que han estat confeccionats els padrons i les llistes cobradores de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica,i de la Taxa per recollida d’escombraries i taxa informació
turística establiments

Vist que es pretén treure’ls a cobrament en període voluntari durant els pròxims
mesos;
El Ple acorda, amb el vot en contra de la Sra. Carme Frago
1. Aprovar els padrons fiscals corresponents a l’any 2012 que inclouen l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa per recollida d’escombraries i taxa
informació turística d’ establiments
2. Determinar com a període voluntari de cobrament per a l’IVTM i la taxa
informació turística establiments des de l’ 1 de juliol al 31 d’agost d’enguany,
ambdós inclosos. Pel que fa a la Taxa per recollida d’escombraries, la
recaptarà l’OAGRTL, tal i com es va acordar en el seu moment.
3. Publicar al tauler d’anuncis i al BOP l’edicte corresponent perquè es puguin
deduir les reclamacions que es creguin convenients i a l’efecte de notificació
col·lectiva
La Sra. Carme Frago Garriga, com a portaveu del Grup del Partit Popular a
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, explica el seu vot que transcrit literalment diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS: En diferents consultes fetes a V.I. no s’ha donat resposta
al motiu pel qual les taxes d’escombraries són diferents dins el mateix municipi, si que
ha quedat clar que no es el moment d’apujar impostos davant la difícil situació
econòmica que patim tots plegats, per aixó el Grup Pupular proposa.
PROPOSTES: Rebaixar la taxa més alta de 51€ que paguen els veïns de Port del
Comte, fins a equiparar-la amb la taxa de 42,84€ que paguen els veïns del nucli de la
Coma i colindants.»
El Sr. Alcalde explica que la modificació de la taxa s’havia d’haver proposat abans de
l’inici de l’exercici i que en tot cas la proposta s’estudiarà en el moment que pertoqui.
6.- Adhesió al II Pla Comarcal de Polítiques de Dones
Vist el II Pla de Polítiques de Dones presentat pel Consell Comarcal del Solsonès
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Adherir-nos al II Pla Comarcal de Polítiques de Dones 2012-2015 proposat pel
Consell Comarcal del Solsonès
2.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès
7.- Correcció dels responsables de la comissió de Protecció Civil Municipal
S’han de nomenar varis responsables, els quals formaran la comissió de Protecció
Civil Municipal.
El Ple acorda, per unanimitat:
Constituir la CPCM amb els següents responsables:

• Responsable municipal d’emergència i gabinet d’informació: Marc Escarré
• Coordinador municipal d’emergència i substitut en els càrrecs de l’anterior: Francesc
Canals
• Cap grup local d’intervenció: Jaume Oriol
• Cap grup local sanitari: Natàlia Piquet
• Cap grup local logístic i d’acollida: Montserrat Riu
• Cap grup local d’ordre i d’avisos a la població: Marc Escarré
• Substitució de qualsevol àrea: Francesc Canals
8.- Moció per un finançament local Català
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb
l’objectiu de garantir la sufiència financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara mes agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que
comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de
connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de
competències ha d’anar acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats.”
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar
la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
Atès la diferencia existent entra la inversió de l’Estat de Catalunya i els ingressos que
els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat – que provoca que
milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal
just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans,
petició que abandera el Govern del país.
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de
repartiment més adequats a la nostre realitat.
El Ple acorda, amb el vot en contra de la Sra. Carme Frago:

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que
suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte
fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de
Catalunya i també dels governs locals
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.
9.- Moció per la creació de l’associació de municipis per la independència
La sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit
d’autonomia del nostre país, fet que va generar un rebuig generalitzat que es va
evidenciar en la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels
seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta
de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136,
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996
El Ple acorda, amb el vot en contra de la Sra. Carme Frago:
Primer. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra d’adherir-se a
l’associació d’ens locals: “Municipis per la Independència” amb l’objecte de defensar

l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del
dret a decidir.
Segon. Designar al senyor l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en
l’Associació. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà
delegar aquesta representació en un regidor.
Tercer. Facultar al senyor alcalde president, per a signar els documents necessaris per
l’execució dels presents acords.
10.- Moció regulació Escoles Esquí
La Sra. Carme Frago, protaveu del Grup del Partit Popular a l’Ajuntament de la Coma i
la Pedra aporta un document en el qual « EXPOSA: que el Sr. Jaume Oriol Grau
regidor en aquest Ajuntament té interessos personals com a soci i director de l’escola
d’esquí i snowboard Port del Comte SL. SOL·LICITA: Que en compliment de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
abandoni la sala per tal de poder tractar el punt nº10 de l’ordre del dia i s’abstingui de
qualsevol participació que faci referència al tema que tracta la moció presentada.»
El Sr. Alcalde manifesta que aquesta Moció no està presentada a títol personal del Sr
Jaume Oriol sinó per una associació d’escoles d’esquí i per tant no necessitaria sortir
de la sala
El Sr. Jaume Oriol manifesta que no té cap inconvenient en sortir de la sala, per evitar
qualsevol tipus de conflicte i així ho fa.
Amb el vot en contra de la Sra. Carme Frago s’aprova la moció en els termes
següents:
“Atès que l’activitat de professor d’esquí és una activitat que solament es desenvolupa
a les estacions d’esquí.
Atès que l’activitat de professor d’esquí tradicionalment ha estat desenvolupada per
persones que viuen i treballen als municipis de muntanya, que tenen al seu municipi o
un altre de pròxim, una estació de esqui.
Atès que aquestes persones que, generalment, viuen i treballen a aquestos municipis,
fomenten l’assentament a poblacions rurals de muntanya d’ells i de les seves famílies.
Atès que l’activitat de l’ensenyament de l’esquí ha esdevingut una activitat econòmica
fonamental per a les comarques de muntanyes que tenen una estació de esqui.
Atès que aquesta activitat necessita d’una regulació i d’una atenció especial per les
seves característiques especials que fan perillar de forma important la seva
supervivència.

S’ ACORDA:
Primer. La definició de l’activitat de l’ensenyament de l’esquí i, més concretament,
l’activitat de les escoles d’esquí i dels professors d’esquí com una activitat especial
d’interès públic.
Segon. Que l’activitat de l’ensenyament de l’esquí ha de ser definida i protegida per
evitar la seva desaparició.
Tercer. Que el Govern de la Generalitat faci una regulació de l’activitat donant-li el
poder als ajuntaments en relació a les estacions de esqui per tal de regular l’activitat
als seus municipis”
El Sr. Jaume Oriol es reincorpora a la sessió

11.- Acceptació renúncia regidor Josep Feliu Clotet
El Sr. Josep Feliu presenta a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra la seva renuncia al
càrrec de regidor en els següents termes:
«Registre d’entrada núm. 885 de 29 de desembre de 2011
Josep Feliu i Clotet, regidor del Partit Popular d’aquest ajuntament, a VI
EXPOSO que degut a motius personals, és la meva intenció renunciar a l’acta de
regidor d’aquest municipi obtinguda com a resultat de les passades eleccions
municipals de 22 de maig.
Que en substitució, d’acord a l’establert a l’article 182.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny del Regim Electoral General, el meu lloc sigui atribuït a Jesús González
Canes, persona que ocupava el tercer lloc a la candidatura del Partit Popular en
aquelles eleccions.
SOL·LICITO que tenint per presentat aquest escrit, sigui acceptada la meva renúncia
pel ple de l’Ajuntament, i s’iniciïn els tràmits que duguin a la presa de possessió de la
nova acta de regidor al senyor Jesús González Canes»
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Acceptar la renuncia del Sr. Josep Feliu
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.
La Sra Carme Frago exposa: « Un cop acceptada la renuncia del regidor Josep Feliu
Clotet, punt nº 11 de l’ordre del dia del ple d’avui 10 de Gener del 2012 demano es faci
constar en acta textual el meu comentari adreçat a la Sra. Montse Torra Baraldés,
secretaria-interventora d’aquest Ajuntament de la Coma i la Pedra: Qui riu l’últim,
sempre riu millor. »

La Sra. Secretaria, estranyada, demana si mai ella ha utilitzat aquesta expressió
davant la Sra. Frago.
La Sra. Frago diu que no, que això ho diu ella.

12.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
Es dóna lectura als següents documents presentats per la Sra. Carme Frago com a
portaveu del Grup del Partit Popular:
Reg. Entrada 782 : «EXPOSO: Que atès la resposta donada en sessió plenaria a la
meva sol·licitud amb registre d’entrada 680, on queda manifesta la situació irregular
del personal que realitza les tasques de neteja.
SOL·LICITO: la regularització laboral que correspongui a les persones que realitzen la
neteja de les dependències municipals»
Reg. Entrada 873: «EXPOSO: Que en la meva sol·licitud amb registre d’entrada nº
681 demanava una documentació que no se m’ha donat. En canvi se m’ha fet arribar
uns documents que no tenen res a veure amb dita sol·licitud, per la qual cosa els
retorna a la Secretaria municipal.
SOL·LICITO: Que s’em faci arrivar la documentació demanada, titulació i contracte del
o la socorrista que prestava els seus serveis durant els cursets de natació tal i com
demano en l’anterior instància»
Es dona compte dels Decrets d’alcaldia emesos des de l’últim ple ordinari fins al 31 de
desembre de 2011
13.- Precs i preguntes
El Sr. Alcalde pren la paraula per donar resposta als registres d’entrada esmentats al
punt anterior i a allò que es va comprometre en l’última sessió plenària ordinària :
Reg. Entrada 782
L’empresa que en aquests moments està duent a terme la neteja de l’edifici de
l’Ajuntament és NETEGES SOLSONA, S.L.
La Sra. Frago demana se li faciliti contracte signat. Se li respon que no hi ha cap
contracte signat atesos els costos anuals que es preveuen en la prestació d’aquest
servei, si que consta l’expedient amb diversesofertes
Reg. Entrada 873
D’acord amb la normativa vigent, la piscina de la Coma i la Pedra no requereix
socorrista, durant els cursets de natació hi havia una monitora d’activitats de lleure
infantil i juvenil, Sra. M.M.S, la qual havia signat el contracte de prestació del servei de
piscina municipal el 6 de juliol de 2011.

En relació a la pregunta de la sessió ordinària anterior, sobre on estaven col·locades
les Casetes de fusta pels contenidors (les millores de l’Obra: Reducció de l’impacte
visual dels contenidors d’escombraries): una s’ha col·locat a les fonts del Cardener i
l’altra al costat de l’alberg del Mirador. No obstant això te l’expedient a la seva
disposició
El Sr. Alcalde explica varis punts d’interès per als regidors
•
•
•

S’ha comunicat a l’Ajuntament que l’INCASOL, en els propers mesos licitarà
l’obra de restauració de l’església de la Pedra
Durant els últims mesos s’ha intensificat les converses per al traspàs de la
carretera de Port del Comte
En els propers mesos es començarà l’obra que executarà Medi Natural de
contenció de talussos al naixement del riu Cardener

La Sra. Carme Frago, com a portaveu del grup del Partit Popular fa varis precs, que
transcrits literalment diuent:
1. «La rectificació a la resposta donada en la sessió plenaria cel·lebrada el dia 11
d’octubre del 2011 on afirmava que el Sr. J.G.P actuava de forma voluntaria i
altruista en les tasques que desenvolupava al municipi. Aquesta afirmació de V.I.
falta a la veritat, doncs el propi Sr. J.G.P reconeix que percibia entre 600 i 700 €
mensulals per les feines que realitzava, una part d’aquests diners provenien dels
viatges a Sant Llorenç de Morunys a recollir els dinar dels alumnes de l’Escola que
feia diariament i pels quals cobrava 12€ per viatge tal i com jo mateixa vaig poder
comprovar en un rebut justificant que per descuit de la secretària-interventora va
arribar a les meves mans quan revisava la documentació de la sessió plenaria»
2. « Que les convocatories als plens es facin via correo certificat o entrega en mà a
l’interessat ja que les convocatories als plens municipals es fan via correu
electrònic, sense cap tipus d’acusament de rebut, ni cap garantia de que sigui el
propi interessat qui rebi o de que es rebi el dia que toca, doncs la connexió a
internet que tenim no és massa fiable. »
3. «Informi a la secretària-interventora d’aquest Ajuntament Sra. Montserrat Torra
Baraldés de la finalitat i requisits que han d’acomplir les actes de les sessions
plenaries:
- La transcripció de les sessions plenaries a l’acta ha de reflectir fidelment allò que
va succeir en dita sessió.
-L’altra finalitat d’una acta és que qualsevol persona que no ha estat present en la
sessió plenaria pugui fer-se una idea ajustada a la realitat de la sessió plenaria.
Lamentablement les trascripcions que emet dita Sra. no acompleixen cap dels dos
requisits tot i disposar de la gravació integra de les sessions . »
4. « Doni instruccions a la secretaria-interventora per a que ho deixi tot preparat per a
que els dilluns pugui anar a veure qualsevol expedient encara que no hi sigui ella,
o bé el divendres deixi instruccions per a que m’ensenyessin tot allò que pugui
anar al ple, o faci referència a l’anterior. O bé, que no faci festa els dilluns previs al
ple, doncs la seva absencia perjudica i obstrueix greument el normal
desenvolupament de la meva tasca com a regidora, vulnerant els drets que com a
tal em són donats per llei. »

5. « Tan bon punt la Junta Electoral trameti l’Acta de Regidor del Sr. Jesús González
Canes, tingui a bé convocar un ple extraordinari per tal que dit regidor prengui
possessió del seu càrrec sense haver d’esperar els tres mesos que transcorren
entre els plens ordinaris. Si no fos la seva voluntat convocar expressament dit ple
extraordinari, prego s’inclogui a l’ordre del dia del proper ple extraordinari que es
convoqui. »
A partir del proper ple se li farà arribar la documentació de la convocatòria
corresponent a la Sra. Frago tal i com especifica en el seu prec, de igual manera que
fins al dia d’avui se li havia fet arribar segons les seves pròpies ordres, via correu
electrònic.
En relació a la transcripció dels acords a les actes, ja es va posar de manifest a la
Sra. Frago en altres ocasions que pot aportar per escrit allò que vulgui que es
transcrigui en els acords i es farà constar a l’acta.
En relació a la documentació que restava a la disposició de la Sra. Frago des de la
convocatòria d’aquest Ple ella va passar a veure-la el dijous dia 5 de gener i el dilluns
dia 9 de gener, tot i tenir-la a la seva disposició, va demanar documentació (registre
d’entrada núm. 10 de 9 de gener de 2012) que en cap cas ha de ser aprovada en
sessió plenària i que, en tot cas, per tant se li lliuraran en temps i forma.
La Sra. Frago demana quina numeració té la Cra. que va de Coll de Jou a Port del
Comte. El Sr. Alcalde manifesta que és una carretera municipal i no té numeració.
La Sra, Frago demana si les voreres són via pública o propietat privada. El Sr. Alcalde
manifesta que se li contestarà al proper ple
La Sra. Frago diu que ha llegit en actes de la legislatura passada que es posarien
alguns compostadors generals. El Sr. Alcalde manifesta que s’està pendent del
Consell Comarcal per saber si es canvia o no de sistema de recollida d’aquest tipus de
brossa.
La Sra. Frago manifesta que en sessió plenària de 5 de juliol de 2010 es va
subvencionar una llicència al Sr. J.C, vol saber en base a que es feia. El Sr. Alcalde
explica que es tracta a tothom de la mateixa manera d’acord amb la normativa que ho
regula a l’Ajuntament, la qual pot passar a mirar.
La Sra. Frago explica que a la plana web, en l’apartat de telèfons d’interès només hi ha
empreses privades i no en canvi altres telèfons que realment foren d’interès o bàsics.
El Sr. Alcalde manifesta que s’està revisant la pàgina web per tal de dinamitzar-la i ferla més atractiva
La Sra. Frago explica que revisats els comptes de l’any 2010 ha detectat que hi ha dos
clubs, el club esquí la Coma i el Club excursionista prepirineu que reben ajuts
econòmics a càrrec de l’Ajuntament, a més de tenir locals cedits, pregunta perquè
tenen tracte de favor i si aquests tenen a veure amb lligams familiars. El Sr. Alcalde
manifesta que els dos clubs a que es refereix la Sra. Frago, que tenen la seu al
municipi, desenvolupen una tasca molt important de cara als ciutadans atès que
dinamitzen culturalment i esportivament tota l’activitat que es dur a terme a la Coma i

la Pedra, és per això que se’ls concedeix un ajut anual amb aquesta finalitat. En cap
cas per qüestions personals o familiars com podrà comprovar la Sra. Frago si té en
compte l’activitat que duen a terme i / o demanar informació al respecte. També és
col·labora amb altres entitats que són de fora el municipi, però aquestes dues que ha
anomenat la Sra. Frago a més son del municipi i la seva activitat és dins el municipi.
Finalment el Sr. Alcalde posa novament de manifest davant la Sra. Carme Frago que
creu que hauria de ser més curosa a l’hora d’expressar determinades afirmacions
impròpies d’un regidor/ a representant de la ciutadania, atès que poden agreujar a
persones pel desviament que es fa de la realitat
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

