ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 12 de gener de 2016
Horari: de 19:30 hores a 19:45 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor

Ordre del dia
1.-Aprovació actes
2.- Aprovació projecte de reparcel·lació del PAU LC.1 “Les Estudelles”
3.- Acceptació Ajudes PUOSC
4.- Decrets d’alcaldia
5.- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Aprovació actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 13 d’octubre de
2015, 23 de novembre de 2015 i 22 de desembre de 2015, el ple les aprova per
unanimitat.

2.- Aprovació projecte de reparcel·lació del PAU LC.1 “Les Estudelles”
Es deixa sense efecte aquest punt de l’ordre del dia
3.- Acceptació Ajudes PUOSC
Vist l’expedient tramitat, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa per finançar l’obra: “Camí de la
Vilella” i la normativa aprovada per desenvolupar el pla
Segon: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb la normativa i designar a Ramon Subirana Jove, arquitecte
com a responsable de l’actuació
Tercer Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.
Cinquè. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
2015/453/63100 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta
actuació.
4.- Nomenament membres comissió de comptes
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 ple procedeix a nomenar els membres de la comissió de comptes després de la
dimissió del regidor Sr. Ricard Ustrell Domenech:
•

Nomenament de membres de la comissió de comptes: El Ple acorda nomenar
els Senyors Jaume Oriol Grau, Ricard Devés Penades i Abel Xandri Company
com a membres de la Comissió de Comptes que anualment ha d’aprovar la
gestió econòmica i comptable de l’ens.

5.- Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia

6.- 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

