ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 29 de març de 2012
Horari: de 20:00 hores a 20:35 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
Jesús Gonzalez Canes
Montserrat Torra i Baraldès, secretària
Excusem la seva presència:
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Ordre del dia:
1.- Presa de possessió del Sr. Jesús Gonzalez Canes
2.- Aprovació actes sessions anteriors
3.- Relació de creditors tramesa a Hisenda el 15 de març i aprovació, si escau,
del Pla d’ajust
4.- Liquidació de l’exercici 2011
5.- Validar la resolució d’alcaldia sol·licitant l’adhesió al Pla d’assistència
financera local
6.- Canvi de representant al centre sanitari
7.- Adhesió i aprovació estatuts de l’Associació de municipis per la
Independència
8.- Adhesió a la moció del Consell Comarcal al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
9.- Sol·licitud subvencions AMPA la Coma
10.- Resolucions d’alcaldia i correspondència oficial
11.- Precs i preguntes

1.- Presa de possessió del Sr. Jesús Gonzalez Canes
L’Alcalde explica que previ l’inici de la sessió plenària es prendrà possessió del càrrec
al nou regidor Sr. Jesús Gonzalez Canes, per tal que pugui participar en el
desenvolupament de l’acte.
Tot seguit l’Alcalde dóna lectura a la fórmula de jurament o promesa establerta a la
normativa, el text literal de la qual és el següent:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor o regidora de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.”
A continuació el Sr. Jesús Gonzalez Canes jura el càrrec. L’Alcalde dóna la
benvinguda al nou regidor i li dóna la paraula. El Sr. Gonzalez li agraeix i ho
desestima.
L’Alcalde explica al nou regidor que es graven els plens. Prosseguint amb l’acte
l’Alcalde manifesta que tenint en compte que s’ha hagut d’avançar el ple degut a que
el primer dimarts del mes d’abril s’esqueia enmig de la Setmana Santa, es votarà la
moció presentada per la Sra. Frago el dia 27 de març (reg. Ent. 215) en representació
del Partit Popular, per tal que es pugui incloure a l’ordre del dia, tot demanant que en
una propera ocasió les mocions es presentin amb anterioritat a la convocatòria.
S’acorda incloure la moció com a punt núm. 10 de l’ordre del dia.
2.- Aprovacions actes sessions anteriors
L’Alcalde demana si hi ha alguna objecció a les actes. Per part de tots els regidors/es es
manifesta que no.
S’aproven les actes de les sessions anteriors amb el vot en contra de la Sra. Frago i el
Sr. Gonzalez. Manifesta la Sra. Frago que no té cap observació a fer.
3.- Relació de creditors tramesa a Hisenda el 15 de març i aprovació, si escau,
del Pla d’ajust
•

Es dóna compte de la relació d’obligacions de pagament trameses al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques el passat 15 de març.
La Sra. Frago manifesta que vol que constin en acta les preguntes que farà tot
seguit:
Com és que en el llistat de factures presentat a Hisenda hi ha factures que
tenen el NIF de Caixabanc, S.A., a diferència del certificat amb paper de
l’Ajuntament.
Es posa de manifest que es tracta de les factures que estan descomptades
a un banc per l’empresa constructora. La secretària explica que les
instruccions donades des del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
no es van clarificar fins a l’últim moment, i tot i que s’admetien les dues
fórmules semblava millor trametre al Ministeri el NIF de l’entitat bancària
amb la qual el creditor hi té descomptades les factures que deu l’Ajuntament.
-

Les certificacions d’obra que s’han anat aprovant en relació a aquestes
obres són les que consten al certificat?
Es respon afirmativament per part de l’Alcalde. La Sra. Frago diu que es pot
dir que ECAM, S.L. ha cobrat. L’Alcalde manifesta que es la manera que ho
entén la Sra. Frago però que no correspon a la realitat, l’empresa ECAM, SL
ha descomptat unes factures a una entitat bancària

-

•

La Sra. Frago diu que hi ha una factura d’unes cadenes, demana si
corresponen a la subvenció del PUOSC, que es va demanar l’any 2010.
L’Alcalde contesta afirmativament.

Pel que fa al Pla d’ajust que consta a l’expedient, l’Alcalde explica que
inicialment es presenta aquest pla tot i que en el cas de l’Ajuntament de la Coma
i la Pedra es tracta més d’un problema de tresoreria que altra cosa, tenint en
compte les subvencions que es deuen a l’Ajuntament, manifesta que pot ser que
no s’hagi d’utilitzar, tot i que per prevenció s’ha fet, i es proposa al Ple la seva
aprovació.
Es reprodueix l’escrit aportat en aquest punt de l’ordre del dia per la Sra. Frago,
com a regidora portaveu del grup del Partit Popular, en els següents termes:
“ EXPOSO: La qualitat de la còpia rebuda del Pla d’ajust presentat per aquest
Ajuntament, impossibilita el seu estudi per part de l’oposició, tanmateix aquest
pla d’ajust presenta alguna correcció de xifres feta a mà.
Per aquest motiu exposat:
SOL·LICITO: Que el Ple reconegui la impossibilitat d’interpretar les dades en les
còpies lliurades al Grup Popular i s’informi verbalment en aquesta sessió
plenària del contingut de dit Pla d’ajust, concedint als membres del Grup Popular
el temps necessari dins la sessió plenària per debatre el sentit del seu vot en
aquest punt”
La Sra. Frago manifesta que se li va fer còpies del Pla d’Ajust però que no les
pot llegir, deixant sobre la taula les esmentades còpies. L’Alcalde diu que els
números es veuen i es poden llegir, també ho expressen així altres regidors.
L’Alcalde diu que en una altra ocasió si la Sra. Frago veu que les còpies no són
ben fetes, pot demanar que se li tornin a repetir.
La Sra. Frago creu que com que és un Pla provisional en tot cas ja se li
informarà en un altre moment.

El Pla d’ajust s’aprova amb el vot favorable de 4 regidors i amb el vot en contra de la
Sra. Frago i el Sr. Gonzalez.
4.- Liquidació de l’exercici 2011
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual
s’aprova la liquidació del pressupost de 2011, en els següents termes:
“D’acord amb les competències que m’atorga l’article 90.1 del Decret 500/1990 i la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació a l’aprovació de
les liquidacions de pressupostos de la corporació, i vist l’informe de la Interventora,
HE RESOLT
1r. Aprovar la Liquidació de l’exercici pressupostari 2011, i d’acord amb el contingut de
l’informe d’intervenció i la documentació que s’adjunta annex amb el corresponent detall.

Determinar que el Romanent de Tresoreria disponible de 52.205,32 euros i el resultat
pressupostari en 60.603,14 euros.
2n. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3r. Que es trameti còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial del
Ministeri d’Hisenda i a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya“
5.- Validar la resolució d’alcaldia sol·licitant l’adhesió al Pla d’assistència
financera local
És dóna compte al Ple de la resolució d’alcaldia d’adhesió al Pla d’assistència
financera local, que es transcriu tot seguit:
“Vist el conveni entre la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya pel
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local,
HE RESOLT
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereixi al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, amb què s’estableix el Pla
d’Assistència Financera Local
Segon.- Que l’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Lleida un pagament per import de 27.738,74€, per compte dels crèdits
que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen en el
document adjunt.
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de
Lleida, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els
haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la revocació de
la/les subvenció/ns que es relacionen en el document adjunt, abans de què aquesta
faci el pagament a la Diputació de Lleida en els termes del Conveni, l’Ajuntament es
compromet a retornar l’import d’aquesta/es subvenció/ns percebuda/es a la Diputació
de Lleida
Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència
Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la corporació i
deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.”
S’aprova per unanimitat, la validació de la resolució
6.- Canvi de representant al centre sanitari
Vist que per diverses qüestions a la Regidora Sra. Natàlia Piquet Estrada li és difícil
assistir a les reunions que convoca el Centre Sanitari del Solsonès,

El ple acorda amb quatre vots a favor i els vots en contra de la Sra. Frago i el Sr.
Gonzalez
Substituir la representant de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra al Centre Sanitari del
Solsonès pel Sr. Jaume Oriol Grau.
7.- Adhesió i aprovació estatuts de l’Associació de municipis per la
Independència
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten a l’expedient, el Ple
municipal acorda amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de la
Sra. Frago i el Sr. Gonzalez::
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde Marc Escarré i Sala per representar aquest Ajuntament
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
8.- Adhesió a la moció del Consell Comarcal al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
Es dóna compte de la moció del Consell Comarcal al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que es transcriu tot seguit:
“La comarca el Solsonès és especialment peculiar en el seu model socioeconòmic
essent, la dispersió dels habitatges rurals, un fet característic d’aquesta comarca.
Característica que fa especialment dificultosa la implantació d’infraestructures per
donar servei a cada un d’aquests habitatges (1.000 masies en un territori de 1.001
Km2).
Actualment la comarca del Solsonès, amb una activitat econòmica basada
tradicionalment en el sector primari: agricultura i ramaderia, està fent una clara aposta
pel sector serveis, coneixedora del seu gran patrimoni artístic, natural i humà.
El Consell Comarcal del Solsonès, coneixedor d’aquesta realitat i, de la dificultat que
suposa la implantació d’infraestructures en un territori amb baixa densitat de població i
orografia de muntanya, ha endegat, juntament amb els ajuntaments de la comarca,un
conjunt d’iniciatives encaminades a millorar els serveis a les masies, en especial les

referents a comunicacions viàries i senyalització, dins de la xarxa de camins d’Interès
Comarcal.
Aquesta xarxa sovint intercepta amb la xarxa de carreteres convencionals de la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa una bona senyalització dels accessos (des
d’aquesta xarxa) és bàsica per la millora de la circulació i el desenvolupament turístic i
econòmic de la comarca del Solsonès.
Els criteris, per la senyalització d’accessos en carreteres convencionals, estan definits
dins el marc legal de la Llei de Carreteres, del Reglament de carreteres i del
Reglament general de circulació.
Aquesta normativa preveu, amb caràcter general, que es senyalitzarà una única
menció per accés, sense incorporat cap tipus de pictograma ni de menció substitutiva
que acompanyi el nom propi de l’accés, i que només es podrà implantar una sola
vegada per carretera i sentit.
A més, especifica que les mencions han de constar en el Nomenclàtor Oficial de
toponímia de la Generalitat de Catalunya i formar part de la toponímia local i que en
cap cas seran senyalitzables noms comercials.
En casos de masies, masos i camins públics, serà el titular de l’accés qui haurà de
plantejar les mencions a senyalitzar l’accés. En camins públics, es prioritzarà la
senyalització del camí respecte indrets concrets, essent incompatibles ambdues
senyalitzacions en un mateix accés.
Pels motius exposats, el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, aprova la següent
moció, que acorda:
Primer: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, que tingui en consideració l’excepcionalitat de la comarca del Solsonès a
l’hora d’aplicar els criteris tècnics de senyalització d’accessos, degut al seu model
socioeconòmic, caracteritzat per la dispersió d’habitatges.
Segon: Donar suport a la proposta dels ajuntaments de la comarca del Solsonès, en la
qual es planteja incorporar un mínim de tres mencions per accés, ja que l’única menció
es considera insuficient per millorar la senyalització de la comarca.
Tercer: Que es pugui incorporar en la senyalització d’accessos nomenclatura referent
a activitats econòmiques com ara: cases de turisme rural, restaurants, albergs i
càmpings, a més de llocs d’interès natural i patrimonial.
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als Ajuntaments, Grups Polítics de la Comarca
del Solsonès.”
S’aprova la moció amb els vots a favor de l’equip de govern i amb el vot en contra de
la Sra. Frago i el Sr. Gonzalez. La Sra. Frago explica el seu vot en contra pels motius
següents: “Els regidors del Partit Popular emetem el nostre vot desfavorable a
l’adhesió a dita moció, doncs creiem que el compliment de l’actual Llei de Carreteres

seguint criteris d’implantació de la senyalització estalvia el pèssim estat en que es
troben moltes de les nostres carreteres, especialment volem fer menció a la Carretera
de Coll de Jou-Carpidé, que presenta un aspecte de deixadesa per la presència de
múltiples cartells propagandístics, molts d’ells fora de normativa, sense cap
manteniment i suposant un perill pels vianants.”
9.- Sol·licitud subvencions AMPA la Coma
Es dóna lectura a les sol·licituds presentades per l’AMPA de l’escola de la Coma el
proppassat 26 de març:
Reg. Entrada 201: “EXPOSO: Que anualment des de l’escola de la Coma s’organitza
una sortida de final de curs on participen els alumnes, les famílies de les mateixes i
tota la gent del municipi que vulgui. Aquesta sortida es realitza normalment algun cap
de setmana dels mesos de maig i juny. DEMANO: La possibilitat que l’Ajuntament de
la Coma i la Pedra ajudi econòmicament a l’escola perquè la sortida anomenada
anteriorment no tingui cost econòmic en el tema del transport per cap de les persones
assistents a la mateixa, tal i com es ve realitzant des de fa anys amb la col·laboració
del mateix Ajuntament.”
Reg. Entrada 202: “EXPOSO: Que els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de
l’escola de la Coma, el proper dia 25 de maig realitzaran una sortida a Barcelona. Les
activitats previstes per la mateixa seran: Matí: Visita guiada a les instal·lacions de TV3
Tarda: Visita guiada al Parlament de Catalunya. Es tracta d’una sortida de treball
relacionada amb els temes de Medi que els alumnes estudiaran durant el tercer
trimestre. DEMANO: La possibilitat que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra ajudi
econòmicament a l’escola perquè la sortida anomenada anteriorment no tingui cost
econòmic pels alumnes. El cost del transport ascendeix a 240 euros aproximadament.”
Reg. Entrada 203: “EXPOSO: Que actualment el servei del menjador de l’escola de la
Coma està essent pagat amb el romanent de diners que hi havia al mateix, cosa que
feia que els pares no haguessin de pagar el servei. A dia d’avui, aquest romanent està
proper a esgotar-se, degut a la manca del cobrament per part del Consell Comarcal, i
restant a l’espera de poder rebre aquests diners en el moment que el Departament els
pagui al Consell. DEMANO: La possibilitat que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
pugui trobar alguna solució provisional, perquè els pares i mares afectats no hagin
d’avançar els diners, fins al cobrament per part del Consell dels diners pendents del
menjador escolar.”
La regidora Montse Riu explica el contingut de les sol·licituds.
L’Alcalde manifesta que la proposta de l’equip de govern és acceptar-les.
La Sra. Carme Frago manifesta que la última sol·licitud no constava a l’expedient quan
ella el va veure.
La secretària dóna fe que els tres registres d’entrada, que tenen número consecutiu i
han estat tramitats conjuntament, van ser inclosos a la carpeta d’on ara mateix
s’acaben de llegir, és difícil haver-ne perdut cap, ni afegit cap de nou atès que són
consecutius i es van entrar a registre per la mateixa persona en el mateix moment. La
Sra. Frago contesta a la secretària amb to sorneguer: “Ja coneixem quina és la fe

pública que dónes”. L’Alcalde manifesta que si els regidors dels Partit Popular volen,
poden comprovar el que s’ha dit demanant-ho als responsables de l’AMPA.
La proposta de l’equip de govern s’aprova per unanimitat.
10.- Moció del Grup del Partit Popular per sol·licitar la participació dels grups
municipals en l’espai web municipal
“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 LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS EN L’ESPAI
WEB MUNICIPAL
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra disposa d’un espai web http://www.comapedra.cat/
on, a més de la informació de tràmits, projectes, turisme, etc. es publiquen notícies de
l’activitat de l’equip de govern com inauguracions, presentacions, etc.
Atès que aquest espai té caràcter de seu electrònica municipal i no únicament de
l’equip de govern.
Atès la resolució adoptada pel Síndic de Greuges de Catalunya, publicada en el seu
informe de 2010 al Parlament, pàgina 188, segons la qual “quan un ajuntament acorda
disposar de mitjans de comunicació pública, l’accés a aquests mitjans ha d’estar
garantit per a la totalitat dels grups municipals, sense que importi el suport en què
aquests es manifesten.”
Igualment, el Síndic considera els mitjans de comunicació municipal com instruments
per difondre tant informació objectiva com el pensament, valoracions i opinions de tots
els càrrecs electes.
Proposo d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- El ple de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra acorda crear un espai d’opinió a
la pàgina web municipal http://www.comapedra.cat/ on tots i cadascun dels grups
polítics amb representació en aquest ajuntament puguin publicar periòdicament les
seves opinions i valoracions sobre l’activitat municipal.
Segon.- Establir els mecanismes tècnics i informàtics més adients per garantir aquesta
participació, alhora que es garanteix la no manipulació de la resta del contingut de la
web.”
Es desestima la moció amb el vot desfavorable de la Sra. Montse Riu, els Srs.
Francesc Canals, Jaume Oriol i l’Alcalde Marc Escarré.
L’Alcalde explica el seu vot contrari a la moció no tan pel fons de l’assumpte sinó per la
incoherència d’aquest document en relació al registre d’entrada de la mateixa Sra.
Frago en nom del Partit Popular, en què manifestava que la pàgina web era inactiva,
per tan és difícil dir ara que s’hi està fent política.

L’Alcalde manifesta que si li sembla bé, en els propers mesos quan la pàgina web
estigui en ple funcionament se’ls avisarà per tal de valorar la seva participació a
l’esmentada pàgina.
11.- Resolucions d’alcaldia i correspondència oficial
La secretària dóna lectura al llistat de resolucions d’alcaldia fetes des del últim ple
ordinari.
Es dóna lectura als següents documents presentats per la Sra. Carme Frago en
representació del Partit Popular:
Reg. Entrada 9: <<EXPOSO: Que vull revisar les actes de les sessions plenàries
d’aquest ajuntament dels anys 2008, 2009 i fins el 31 de maig de 2010
SOL·LICITO: còpia de les actes esmentades>>
Reg. Entrada 47: <<SOL·LICITO: Es posi a la nostra disposició la següent
documentació:
- Còpia de les actes de les Juntes de Govern celebrades en aquesta legislatura
fins a dia d’avui.
- Còpia del contracte laboral de la Sra. Maria Itó
- Còpia del contracte de prestació de serveis amb l’empresa Neteges Solsona,
S.L.
En cas de no poder fer-nos entrega d’alguna informació sol·licitada, preguem resposta
per escrit informant-nos del motiu pel qual no se’ns lliura dita informació>>
Reg. Entrada 49: <<EXPOSO: Que l’avinguda Port del Comte cruïlla amb el C/ de
l’Avet hi ha un rètol publicitari del Restaurant-Hotel l’Avet, instal·lat a la vorera ocupantne la seva amplada total i que fins i tot sobresurt envaint la carretera. Degut al material
i forma en que està realitzat dit rètol, metall amb cantells vius, suposa un perill tant
pels vianants, com pels que circulen amb vehicle, moto o bicicleta per dita avinguda.
SOL·LICITO: que l’Ajuntament actuï davant el o els propietaris del cartell, obligant-los
a la seva retirada>>
Reg. Entrada 130: <<SOL·LICITO: Es posi a la nostra disposició la següent
documentació:
- Relació dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 11 de juny del 2011 fins al
dia 10 de gener de 2012.>>
Reg. Entrada 50: <<EXPOSO: Que no he rebut resposta a la pregunta feta en la
sessió plenària celebrada el dia 10 de gener del corrent, referent a la qualificació que
tenen les voreres. A) Via pública B) Propietat privada
SOL·LICITO: resposta per escrit, dins el plaç legal que marca la llei, a la meva
pregunta...>>
Reg. Entrada 132: <<EXPOSO: Que no he rebut resposta a la pregunta feta en la
sessió plenària celebrada el dia 10 de gener del corrent, referent a la qualificació que
tenen les voreres. A) Via pública B) Propietat privada

que no he rebut resposta a la mateixa pregunta formulada per escrit referent al
mateix tema en data 25 de gener del 2012 i amb registre d’entrada nº 50.
SOL·LICITO: resposta per escrit a la meva pregunta doncs els 30 dies que marca la
llei per rebre resposta ja s’han sobrepassat>>
-

Reg. Entrada 129 – 144 - 162: En què SOL·LICITA còpia de les actes de les sessions
plenàries celebrades els anys 2006 i 2007
Reg. Entrada 131: <<EXPOSO: Que per la nostra condició de regidors no estem
sotmesos a tenir accés a les dependències municipals en el mateix horari que el públic
en general. Que hi ha personal administratiu contractat en jornada laboral de 40 hores
setmanals.
SOL·LICITO: horari en el qual hi ha personal administratiu o funcionaris en les
dependències municipals per poder ser atesos i lliurar o rebre documentació>>
Reg. Entrada 128: <<EXPOSO: Que en resposta a la meva sol·licitud nº 47 de 25 de
gener del 2012 on demanava el contracte de serveis amb l’empresa Neteges Solsona,
la seva resposta nº 39 diu que no existeix aquest contracte, quan el correcte seria
tenir-lo o bé una adjudicació del servei. De tota manera, el que sí que ha d’haver-hi és
un Decret de l’Alcalde en el que s’especifiqui qui ha de realitzar aquest servei, a partir
de quan, fins quin temps (o indefinidament), per quin preu, etc. La menció a la raó de
la quantia que fa l’alcalde no s’ha de referir a tenir un contracte o no, sinó a la forma en
que s’ha de fer la contractació i l’adjudicació.
SOL·LICITO: còpia del Decret d’Alcaldia on s’adjudica el contracte i condicions de dit
contracte>>
Reg. Entrada 127: <<SOL·LICITA: Es posi a la nostra disposició la següent
documentació:
- Còpia dels pressupostos 2012 amb la modificació de la partida 14700>>
Reg. Entrada 126: <<EXPOSO: Que en data 10 de gener de 2012 el Sr. Josep Feliu i
Clotet va deixar de ser regidor d’aquest ajuntament.
SOL·LICITO: la retirada d’aquest Sr. de la plana web del consistori on encara hi consta
com a regidor>>
Reg. Entrada 125: <<EXPOSO: Que degut al incompliment reiterat dels plaços
marcats per llei a l’hora d’entregar-nos la documentació sol·licitada o respondre a les
preguntes formulades segons protocol, i per tal d’ajustar-nos al màxim possible a la
legalitat.
SOL·LICITO: que en el segell de registre d’entrada o sortida de la documentació
creuada entre aquest Ajuntament i els regidors de l’oposició hi consti l’hora d’entrada i
sortida segons correspongui>>
Reg. Entrada 163: <<EXPOSO: Que en la meva sol·licitud nº 47 de data 25 de gener
de 2012 se’m va lliurar el contracte de la Sra. Maria Itó i que dit contracte correspon a
un contracte temporal normal i corrent i en cap cas fa referència a un pla d’ocupació.
En la publicació al BOP nº 20 de data 9 de febrer de 2012 i consta l’edicte d’aprovació
de la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament, on s’anomena la contractació de personal
laboral no fix com a pla d’ocupació. Vista la no concordança de les dades que se

m’ofereixen i les que són publicades oficialment i que dit tema ja va ser motiu d’una
al·legació presentada en el seu moment i desestimada pel consistori.
SOL·LICITO: si realment es tracta d’un pla d’ocupació, saber:
- Quin és el pla?
- Quin organisme o entitat aporta els diners per aquest pla?
- Quan es va fer la convocatòria del pla d’ocupació?
A aquestes preguntes prego resposta per escrit en el temps més breu possible ja que
en cas de no rebre dita resposta s’interposarà recurs contra l’aprovació de la
plantilla>>
Reg. Entrada 212: <<SOL·LICITO: Es posi a la nostra disposició la següent
documentació:
- Projecte d’execució del paviment del camí que dóna accés a Can Joan del
Batlle doncs no figura dins cap pla de camins, ni en cap PUOSC. Ens consta
que es va dur a terme amb diners públics. Per altra banda el camí resta tancat
amb una cadena impedient el pas els dies que els propietaris ho decideixen>>
Reg. Entrada 213: <<SOL·LICITO: Informació del contracte de manteniment atorgat a
favor d’Instal·lacions Bessa, S.L. en sessió plenària de data 1 de març de 2010 i de
durada per 2 anys prorrogables. Volem conèixer el import de dit contracte, doncs
depenent d’aquest si és superior a 17.999,99€ apart IVA haurà de ser sotmès a
concurs públic. Volem fer constar en acta que en cap cas l’alcalde pot signar
contractes de serveis de durada superior a la seva legislatura, la qual cosa no s’ha
complert amb aquesta contractació doncs la seva durada hauria d’haver quedat
interrompuda al haver-hi convocades unes eleccions municipals que suspenien aquest
i tots els contractes acordats per l’antic consistori.>>
Reg. Entrada 214: <<EXPOSO: Degut a la impossibilitat física manifestada per V.I. de
donar compliment a les sol·licituds d’informació demanades per l’oposició municipal
al·legant manca de temps. Proposem al ple tingui en consideració sotmetre a votació
la següent proposta: PROPOSO: Instal·lació d’un sistema de control horari del
personal contractat per tal de verificar que aquest compleix íntegrament l’horari laboral
al que està obligat per contracte, verificant d’aquesta manera tan senzilla que realment
està saturat de feina>>
12.- Precs i preguntes
El Sr. Alcalde pren la paraula per donar resposta als registres d’entrada esmentats al
punt anterior i allò a que es va comprometre en la última sessió plenària ordinària:
Reg. Entrada 9 i 130 de 9 de gener i 28 de febrer de 2012: Es van entregar les actes
dels plens dels anys 2008, 2009 i 2010 i les relacions de Decrets d’alcaldia des de juny
passat.
Reg. Entrada 47 i 49 de 25 de gener de 2012: S’ha donat resposta per escrit i còpies.
Reg. Entrada 50 i 132 de 25 de gener i 28 de febrer de 2012: En sessió plenària
ordinària de 10 de gener, després que la Sra. Frago demanés quina qualificació tenen
les voreres: via pública o propietat privada, se li va fer saber que se li donaria la

resposta al ple ordinari següent. La resposta de la demanda de la Sra. Frago és que
les voreres, d’acord amb la nomenclatura utilitzada a la normativa vigent, són tractades
com a béns de domini públic afectes a l’ús públic.
Reg. Entrada 129 de 28 de febrer, 144 de 6 de març i 162 de 14 de març: Queda a la
disposició de la Sra. Frago, com han estat sempre, totes les actes de l’Ajuntament, per
a la seva consulta, tal i com se li ha ofert cada vegada que ha presentat una instància
sol·licitant còpies de les actes dels anys 2006 i 2007. Es recorda que es va facilitar
còpia de totes les actes dels anys 2008 a 2011 a la Sra. Frago el dia 12 de gener de
2012 i que en el moment que no paralitzi, distorsioni o entorpeixi el correcte
funcionament de l’Ajuntament es faran dites fotocòpies, d’acord amb la interpretació
restrictiva que fa el Tribunal Suprem de la normativa que regeix.
Es fa esment que la Sra. Frago sol·licita nombroses còpies de tot tipus i que sempre
que es pot es faciliten, així en data 28 de febrer es va sol·licitar i posteriorment obtenir
la relació dels Decret d’alcaldia des del juny de 2011 fins al gener de 2012, el 25 de
gener sol·licita i posteriorment obté còpia del contracte laboral de Maria Itó, se li ha
donat resposta a la sol·licitud d’actes de Junta de Govern i en relació al servei de
neteja.
Reg. Entrada 131 de 28 de febrer de 2012: Se li comunica a la Sra. Frago que l’horari
és de 9 a 1, pel cas que excepcionalment no pugui accedir a l’Ajuntament en aquella
franja horària, haurà de comunicar-ho per tal que se li autoritzi puntualment una altra
hora i dia, sempre i quan no distorsioni el correcte funcionament de l’Ajuntament.
Reg. Entrada 128 de 28 de febrer: En que reitera la sol·licitud del contracte de neteja
de les oficines municipals, se li reitera la resposta que en el seu moment es va donar, i
es posa altra vegada a disposició de la Sra. Frago l’expedient dels pressupostos
aportats per vàries empreses, a l’efecte pertinent.
Reg. Entrada 127 de 28 de febrer: Se li recorda que va obtenir còpia dels
pressupostos de l’exercici 2012 en la data en que dita documentació havia de ser de
debat en el ple d’ 1 de febrer per a la seva aprovació definitiva, i en el mateix ple es va
donar la resposta.
Reg. Entrada 126 de 28 de febrer: Cal fer esment que tot i la renúncia encara continua
formant part del consistori mentre no prengui possessió el nou membre, cosa que ha
succeït el dia d’avui.
Reg. Entrada 125 de 28 de febrer: L’Ajuntament disposa de dos registres d’entrada de
documents, un dels quals a través de l’EACAT, mitjançant signatura electrònica i hora
de registre. També es vol fer constar que tot i el reiterat interés de la Sra. Frago, com a
representant del P.P., de posar de manifest que l’Ajuntament incompleix la legalitat,
vull manifestar que aquest Ajuntament no incompleix les seves obligacions en cap cas
i tan sols cal remetre’ns a les nombroses instàncies i respostes que es donen, tot i les
mancances de l’ens.
Reg. Entrada 163 de 14 de març: En data 31 de gener es va entregar a la Sra. Frago
el contracte de la Sra. Itó. En la tramitació del pressupost i plantilla orgànica està
vigent un contracte referit a un pla d’ocupació, de la qual cosa se’n va deixar

constància a la plantilla orgànica redactada en aquell moment. Tot l’expedient referit a
l’esmentat pla d’ocupació resta a la disposició de la Sra. Frago per tal que el pugui
consultar. En data 31 de gener es va entregar a la Sra. Frago un nou contracte de la
Sra. Itó, el qual no està subvencionat per cap pla d’ocupació.
Reg. Entrada 212 de 27 de març: La Generalitat de Catalunya ha dut a terme
l’esmentada obra, si és del vostre interès es sol·licitarà el projecte a l’administració
corresponent.
Reg. Entrada 213 de 27 de març: El contracte de manteniment de les instal·lacions
elèctriques signat amb Instal·lacions Bessa, S.L. va ser fet arran de la inspecció
ordinària de la instal·lació. Va ser tractat com a contracte negociat, es van sol·licitar
vàries ofertes. Tot i que per la quantia podia ser contractat per l’Alcaldia, l’acord es va
passar pel ple municipal. Si és del seu interès, pot sol·licitar veure l’expedient
corresponent.
Per altra banda, demanaria a la Sra. Frago que en coneixement del Consistori quina
és la normativa segons la qual “l’alcalde en cap cas pot signar contractes de serveis de
durada superior a la seva legislatura”, per tal que, si és el cas, la puguem atendre.
Reg. Entrada 214 de 27 de març: Com a responsable del personal de l’Ajuntament, jo
com a Alcalde i l’equip de govern considerem que el bon funcionament de l’oficina
municipal fins al dia d’avui fa innecessària una nova despesa en sistemes de control
del personal.
L’Alcalde explica varis punts d’interès per als regidors:
• S’està treballant en adoptar i establir nous lligams amb les administracions
pertinents, per agilitzar les diferents tasques de l’Associació de Turisme de la
Vall de Lord
• S’està col·laborant amb l’ADF de la Vall de Lord per tal de reactivar-ho, quan hi
hagi alguna novetat en aquest tems se’ls ho comunicarà.
• El proper divendres dia 6 sortirà del nucli de la Coma la VI cursa Volcat de BTT
• El proper dissabte dia 7 es fa la XX Caminada popular a la Vall de Lord,
passant pel sector de la Vilella.
La Sra. Carme Frago, en representació del Partit Popular, presenta dos precs que
transcrits literalment, diuen:
“ A l’Alcalde de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Carme Frago Garriga, portaveu del grup del Partit Popular en aquest Ajuntament de la
Coma i la Pedra, d’acord amb la disposició de l’article 97 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals (Reial Decret
2.568/1986),
Prega: Tingui a bé informar al personal de l’Ajuntament del que disposa l’Article 77 de
la LRBRL on atorga als regidors el dret a la informació. Creiem que el coneixement
d’aquest article estalviarà temps, tant al personal municipal com als membres del Partit
Popular, que fins a dia d’avui han estat obligats a demanar per escrit qualsevol
informació.”

L’Alcalde manifesta que aquest articulat el tenim tots molt fresc perquè es compleix de
forma estricta.
“ A l’Alcalde de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Carme Frago garriga, portaveu del grup del Partit Popular en aquest Ajuntament de la
Coma i la Pedra, d’acord amb la disposició de l’article 97 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals (Reial Decret
2.568/1986),
Prega: Informi a la Secretària-interventora de la nostra petició per tal que els resultats
de les votacions a les sessions plenàries siguin transcrits a les actes especificant el
nombre de vots emesos i el sentit del vot emès per cada regidor.”
No es formula cap pregunta.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

