ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 10 d’octubre de 2017
Horari: de 19:30 hores a 20:00
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Abel Xandri Company, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor

Ordre del dia:
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Modificació d’Ordenances Fiscals
3.- Proposta nomenament jutge de pau i substitut
4.- Proposta nomenament conseller Comarcal
5. Decrets d’Alcaldia
6.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 11 de juliol i 22
d’agost de 2017, el ple les aprova per unanimitat.
2.- Modificació d’Ordenances Fiscals
Aquest Ajuntament ha previst modificar les ordenances fiscals que s’expressen a l’acord
conforme el que s’estableix a l’article 15 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.

Vist l’informe de la secretària-interventora
El Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la Corporació
ACORDA
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 5

reguladora de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres

Els texts de les ordenances s’adjunten a l’annex d’aquest acord
Segon.-- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de
les mateixes que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 14

Taxa per la prestació del servei de gestió
de residus municipals
Taxa pel subministrament d’aigua
Taxa per l’aprofitament especial per
particulars dels serveis materials de
propietat municipal

Els texts de les ordenances s’adjunten a l’annex d’aquest acord
Tercer.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances que s’hi annexen s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta
dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
Quart- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances
fiscals publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
3.- Proposta nomenament jutge de pau i substitut
Vist l’expedient tramitat per a l’elecció de jutge de Pau i substitut d’aquest municipi;

Tenint en compte que s’han publicat els anuncis al BOP i als taulers d’edictes de
l’Ajuntament, del Jutjat de Pau i del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Solsona, i que
s’han presentat un total de dues sol·licituds durant el termini habilitat a aquest efecte;
Vist l’informe de Secretaria i el que disposen els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/85
del Poder Judicial i el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau;
El Ple acorda, per unanimitat, i per tant amb el quòrum de majoria absoluta requerit
per la Llei:
1r. Escollir jutge de Pau de la Coma i la Pedra el senyor Jordi Riu Muntada, per reunir les
condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec, d’acord amb l’art. 30.3
de la LOPJ.
2n. Escollir substitut del jutge de Pau de la Coma i la Pedra el senyor Joan Escarré Vila,
per reunir les condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec, d’acord
amb l’art.30.3 de la LOPJ.
3r. Notificar aquest acord a les persones escollides i a la resta de sol·licitants.
4t. Proposar el nomenament de jutge de Pau i substitut al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció del Partit Judicial.
4.- Proposta nomenament conseller Comarcal
El Ple ACORDA per unanimitat
Primer.- nomenar el Sr. Ricard Devés com a Conseller Comarcal en substitució del Sr.
Jaume Oriol
Segon.- Notificar el present nomenament al Consell Comarcal
5. Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
6.- Moció de rebuig a la violència de la policia espanyola l’1 d’octubre
D'acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82,3 del ROFRJ, el ple acorda, per
unanimitat, introduir per urgència aquest nou punt a l'ordre del dia.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.

Per aquest motiu el Ple de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
ACORDA per unanimitat:
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien es decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
Segon.- Donar suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1
d’octubre
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
7.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

