ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de setembre de 2015
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
Ricard Devés Penades, Regidor
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:
Ricard Ustrell Domenech, Regidor
Ordre del dia
1.- Donar compte documentació tramesa al Ministeri d’Hisenda
2- Modificació projecte d’obra
3.- Contractació obra Camí de la Vilella
4.- Modificació ordenances fiscals
5.- Aprovació, si escau, del compte general 2014
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Donar compte documentació tramesa al Ministeri d’Hisenda
Es dóna compte de la documentació tramesa al Ministeri d’Hisenda
2- Modificació projecte d’obra
Redactat per Eidée arquitectes el modificat del projecte d’obra “Camí de la Viella”
Atès que les obres que es detallen al projecte i els documents que comprenen
s’adeqüen a la normativa vigent, i que són favorables els informes tècnic i jurídic,

El Ple acorda per unanimitat.
1.

Aprovar inicialment el modificat del projecte de l’obra “Camí de la Vilella” redactat
per Eidée arquitectes, el pressupost del qual és de 64.773,00 euros. Així mateix,
s’aprova, si s’escau, la relació de propietaris i titulars de drets afectats per
l’expropiació forçosa que es relacionen a la memòria del projecte.

2.

Sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies al BOP i al e-tauler,
deixant l’expedient a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar per
tal de deduir-ne al·legacions; si no se’n presenten el projecte s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitar cap acord posterior.

3.

Notificar aquest acord, si és el cas, als titulars de béns i drets afectats relacionats
al projecte per tal que puguin formular al·legacions.

3.- Contractació obra Camí de la Vilella
Atesa la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en l’obra
del Camí de la Vilella consistent en el repàs i piconatge d’esplanada, amb mitjans
mecànics, i la col·locació de ferm flexible per a trànsit pesat, format per paviment de
mescla bituminosa en calent amb capa de rodadura semidensa, amb base de tot-u
artificial, actualment es tracta d’un camí de terra natural que porta a la masia la Vilella i
una zona d’explotació de guixos, donat el nombre de vehicles que transiten per la
zona el camí es troba amb mal estat i es necessària una actuació mes duradora en el
temps.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat
el procediment negociat sense publicitat.
Atès que en data 31 d’agost de 2015 es va emetre Informe d’Intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que en data 31 d’agost de 2015 Secretaria va emetre Informe sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i atès l’Informe de Secretaria, i
de conformitat amb allò que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

El Ple acorda , per unanimitat
PRIMER. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents
en l’arranjament del Camí de la Vilella degut el mal estat amb que es troba i que es
necessària una actuació mes duradora en el temps. Mitjançant procediment negociat
sense publicitat.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació, consistent en el repàs i piconatge
d’esplanada, amb mitjans mecànics i la col·locació de ferm flexible per a transit pesat,
format per paviment de mescla bituminosa en calent amb capa de rodadura
semidensa, amb base de tot-u artificial
TERCER. Autoritzar en quantia de 66.773 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 453/63100
de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2015
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de
regir el contracte d’obres del camí de la Vilella per procediment negociat sense
publicitat
CINQUÈ. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
•
•
•

CAOPSA, SL
Construcccions Canals Torrebadella
ECAM, SL

SISÈ. Aquest expedient queda condicionat a l’aprovació definitiva del modificat
del projecte d’obra que es contracta

4.- Modificació ordenances fiscals
Per provisió de l’Alcaldia amb data 25 d’agost de 2015 es va acordar iniciar l’expedient
de modificació de les ordenances fiscals vigents de:
•
•

Ordenança fiscal núm. 5 : Impost Construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança fiscal núm. 17: Taxa per l’expedició de documents
administratius

I encarregar a la secretària-interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe
jurídic sobre el procediment a seguir, així com la redacció d’un projecte de modificació
de les ordenances descrites.

Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acorda de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La secretària-interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data
27 d’agost de 2015 i ha presentar un esborrany de projecte de modificació
d’ordenances.
Per tot això, el Ple acorda, per unanimitat l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de:
-

L’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres: art. 5 i art. 8 . i annex
L’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius: art.6

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals es
publicaran en el Butlletí Ofical de la Província sota els criteris següents:
•

Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació
obligatoris per part de l’Ajuntament.

Tercer. Exposar al públic al e-tauler de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.

5.- Aprovació, si escau, del compte general 2014
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès els dictàmens aprovadors en
data 14 de juliol i 15 de setembre de 2015.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants
en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tant, el Ple aprova per unanimitat:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Tercer. Donar compliment a allò que ha establert la Comissió Especial de Comtes, en
la mesura que determini el normal funcionament de l’Ajuntament.
Quart. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

