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Associació la Veu del Port 
 
P1 Informació Detallada del Pressupost per l’any 2022.  Detall per a Port del Comte 
 
El pressupost per l’any 2022 no estarà a la plataforma “Govern obert i transparència”/”Gestió 
econòmica” fins que no s’aprovi  l‘Acta de l’últim Ple del 22/10/2021. 
 
Respecte al detall comptable del pressupost s‘està ajustant i, per tant, fins que no hi estiguin 
resoltes les diferents partides, no es podrà facilitar la informació per nuclis de població. 
 
P2 Cablejat carrer Boïga Gran 
 
L’Ajuntament té les competències per donar la solució que cregui més convenient amb la gestió 
de les despeses. La reparació del cablejat  està previst que es porti a terme aquesta primavera, 
donat que a l’hivern la neu dificulta les tasques. 
 
P3 Enllumenat c/Clota i la Llebre 
 
En aquests carrers només hi ha 2 fanals que no cremen, la resta funcionen totes. A més cal 
reparar les bases que estan podrides. L’actuació està prevista a finals del primer trimestre de 
l’any vinent. 
 
P4 Seu Social Entitat Associació de la Veu 
 
L’Ajuntament no té entre els seus objectius  destinar pressupostos públics per la construcció de 
seus socials  d’entitats privades. 
 
Un altre tema és que el Port del Comte disposi d’un centre Cívic Públic destinat a la ciutadania i 
entitats, on es duguin a terme activitats tant d’iniciativa municipal com col·lectiva per al 
desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure.  
 
En qualsevol cas el municipi posa a disposició de les entitats locals les instal·lacions interiors de 
l’equipament de la piscina per fer activitats socials, prèvia sol·licitud. 
 
 
P5 DEA  i Bústies Sector 3 
 
Aquest és un tema que està en fase d’estudi econòmic de viabilitat de cara al 2022. 
 
P6  Desaigüe del c/ Fornet  
 
Com ja s’ha comentat amb el veí afectat, és un problema de la mida del desaigüe que en el seu 
moment – fa molts anys- es va fer petit, per les necessitats reals. 
Cal fer un projecte d’obra, que ja s’està redactant per part de l’arquitecte municipal. Un cop 
aprovat el projecte s’iniciaran les obres de reparació, si el temps ho permet. 
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P7 Tractament de Residus 
 
Estem pendents de rebre una desena de containers de reciclatge per part del Consell Comarcal.  
Tenint en compte el caràcter estacional de la població, el nombre de contenidors disponibles 
mantindrà les ràtios de 15 famílies x contenidor.  
 
Respecte al tema “illetes”, s’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal per tal de 
plantejar un nou concurs l’any 2022 per contractar un nou sistema de recollida selectiva que 
permeti assolir els objectius de reciclatge marcat per la directiva europea. 
 
Les ubicacions dels contenidors es determinen amb criteris de proximitat/molèsties als 
veïns/terreny municipal. S‘estudiarà el cas concret del c/Avet. 
  
P8 Subvencions 
 
Les subvencions que pot rebre l’Ajuntament estan regulades  per segons la seva finalitat  i  la 
institució que les ofereix; Generalitat, Diputació o d’altres entitats. El Consistori ja té els 
mecanismes per informar-se i avaluar si té les condicions per accedir-hi.  
 
P9 (%) Aportació Ajuntament a projectes  
 
Els projectes d’obres i serveis que es financen via contribucions especials estan regulats per La 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals que determina el (%) de participació entre propietaris 
afectats i l’Ajuntament. S’ha de dir, però, que normalment quan finalitzen les obres projectades, 
l’Ajuntament acaba aportant més del 10%, ja sigui per imprevistos, perquè es fa càrrec de la 
direcció d’obres o per temes que surten durant la realització. 
 
P10 Neteja Camins del Port 
 
Prenem nota dels comentaris i ho verificarem amb el proveïdor encarregat de la neteja. Tot i 
això, des de principi d’any s’han destinat 180 hores a la neteja, és a dir una mitjana de 3,5 
h/setmana. 
 
P11 Manteniment  
 
El manteniment a tot el municipi es porta a terme mitjançant empreses especialitzades, el qual, 
és més eficient que una persona, que per l’altra banda no es pot contractar sense concurs. 
 
P12 Màquina llevaneu 
 
Les maquines llevaneu estan dissenyades per netejar la neu de la calçada el més ràpid possible. 
Per tant, no pot aturar-se davant de cada entrada (són unes 300 cases), com és comprensible. 
Correspon al propietari gestionar l’accés des de la via pública al seu habitatge. 
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P13 Asfaltat Carrer a Pistes 
 
Està prevista la seva reparació pel 2022, aprofitant la intervenció a la carretera de coll de jou a 
la urbanització, prevista per la Generalitat. 
 
P14  Carrers Sector 3  
 
Tothom sap quina és la situació d‘aquest sector. Només es poden fer reparacions puntuals, fins 
que no s’entomi el projecte de reurbanització del Sector. 
 
 
P15 Actuacions al Port del Comte. Tracte igual que la Coma 
 
Per veure que s’ha fet en aquest nucli de població poden consultar a la web l’apartat 
Notícies/l’Ajuntament Informa. 
 
 
P16 Actes Públiques 
 
Les Actes dels Plens Municipals, recullen entre d’altra informació, els temes tractats de l’ordre 
del dia i els acords presos pels regidors dels grups municipals i l’Alcalde. 
 
Les sessions del Ple són públiques, però el públic assistent al ple no té dret a intervenir-hi. 
Això, no obstant el municipi dona veu al ciutadà a través del punt de precs i preguntes obertes, 
un cop finalitzat el  Ple, i, per tant, no formen part de les actes de sessions. 
 
No obstant això, s’estudiarà obrir un apartat al web on es recullin aquestes preguntes i 
respostes. 
 
 
D’altres Preguntes, veïns de la Coma 
 
P1. Neteja dels contenidors de Residus 
 
La freqüència pactada és d’un cop l’any. Es revisarà augmentar-la amb el contractista. 
 
P2. Situació construcció mur protector del carrer Major 
  
Davant la impossibilitat d’arribar a un acord amb el propietari afectat s’ha iniciat l’expedient 
d’expropiació de la part de terreny que caldria. 
 
 


