ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 5 de desembre de 2013
Horari: de 13:05 hores a 13:15 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Montserrat Riu Canudas, regidora
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Absents
Jaume Oriol Grau, regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació de padrons: taxa d’escombraries
2.- Pressupost i plantilla orgànica 2014
3.- Modificació de crèdit 4/2013
4.- Contractació aprofitaments forestals
5.- Bonificació llicencies d’obres
6.- Aprovació certificacions d’obra

1.- Aprovació de padrons: taxa d’escombraries
Manifesta l’alcalde que la voluntat de l’equip de govern és no apujar cap tipus de tribut
Atès que han estat confeccionats els padrons de la Taxa per recollida d’escombraries i
taxa informació turística establiments
Vist que es pretén treure’ls a cobrament en període voluntari durant els pròxims
mesos;
El Ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar els padrons fiscals corresponents a l’any 2014 que inclou la Taxa per
recollida d’escombraries i taxa informació turística establiments
2. Determinar com a període voluntari de cobrament per a la taxa informació
turística establiments des de l’ 1 de juliol al 31 d’agost d’enguany, ambdós

inclosos. Pel que fa a la Taxa per recollida d’escombraries, la recaptarà
l’OAGRTL, tal i com es va acordar en el seu moment.
3. Publicar al tauler d’anuncis i al BOP l’edicte corresponent perquè es puguin
deduir les reclamacions que es creguin convenients i a l’efecte de notificació
col·lectiva
2.- Pressupost i plantilla orgànica 2014
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.
La secretaria-interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i
els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Per tant,
El Ple acorda per 4 vots a favor de l’equip de govern i dos en contra de la Sra. Frago i
el Sr. Gomà

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic;
el qual, resumit per capítols és el següent:

INGRESSOS
Capítol 1........................................... 208.600,00
Capítol 2........................................... 3.000,00
Capítol 3........................................... 88.950,00
Capítol 4........................................... 152.244,66
Capítol 5........................................... 19.337,32
Capítol 6...........................................
Capítol 7........................................... 239.468,93
Capítol 8...........................................
Capítol 9...........................................
-

TOTAL

711.600,91

DESPESES
Capítol 1........................................... 105.000,00
Capítol 2........................................... 300.800,00
Capítol 3........................................... 3.100,00
Capítol 4........................................... 15.500,00
Capítol 6........................................... 249.500,91
Capítol 7...........................................
Capítol 8...........................................
Capítol 9........................................... 37.700,00
TOTAL 711.600,91

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la
despesa.
3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
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.
3.- Modificació de crèdit 4/2013
Atès que és necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals i
essent insuficient el crèdit consignat al pressupost municipal, s’habiliten els crèdits
pressupostaris necessaris per fer front ales despeses que s’esmentaran, mitjançant
transferències de crèdit. També s’ha de constatar majors ingressos afectats per a
l’obra que s’hi especifica.
De conformitat amb l’establert en els articles 177-179 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, i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del

títol VI, 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, en matèria de pressupostos,
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
El Ple acorda per 4 vots a favor de l’equip de govern i dos en contra de la Sra. Frago i
el Sr. Gomà
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013 amb la modalitat
de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries i majors ingressos,
d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2013, d’acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària

Núm.

Euros

9

22100

1

Descripció
Energia elèctrica

3

22609

1

Activitats culturals i esp.- festes

4500

1

21004

1

Recollida escombraries

6000

1

21000

1

Reparacions i manteniment

8000

TOTAL DESPESES

21000

2500

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària

Núm.

Euros

0

31000

1

Descripció
Interessos préstecs

4

47000

1

Gestió forestal: aclarida millora

16000

TOTAL DESPESES

21000

5000

Majors ingressos no previstos

Aplicació Pressupostària

Euros

Núm.
Descripció

75085

1

Reparació

murs

cementiri 6749,01

TOTAL DESPESES

6749,01

(PUOSC)

SEGON. . Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

4.- Contractació aprofitaments forestals
CONTRACTACIÓ APROFITAMENT FORESTAL Coll de port
Celebrada la licitació i examinada la proposta d’adjudicació de l’aprofitament forestal
previst per enguany a la forest Comunal Coll de Port CUP 109, que va fer la mesa a favor
de l’empresa Explotacions KAT XXI per ser l’únic postor, conforme l’acta aixecada a
l’efecte, i trobada conforme,
El Ple acorda per unanimitat:
1. Declarar vàlida la licitació i adjudicar l’aprofitament forestal al CUP 109 comunal
Coll de Port, previst al pla de 2013, a Explotacions KAT XXI amb NIF.B25752155
pel preu de 10.000 euros més IVA.
2. Aprovar d’ingrés amb càrrec a la partida al pressupost.

3. Que es notifiqui al contractista dins el termini de deu dies aquest acord
d’adjudicació del contracte i se’l requereixi perquè dins dels quinze dies, comptats
des de que hagi rebut la notificació, presenti document acreditatiu d’haver
constituït garantia definitiva i se’l citi perquè concorri a formalitzar el contracte amb
document administratiu dins el termini de trenta dies comptats des de la mateixa
data.
CONTRACTACIÓ APROFITAMENT FORESTAL muntanya de la Pedra
Celebrada la licitació i examinada la proposta d’adjudicació de l’aprofitament forestal
previst per enguany a la forest muntanya de la Pedra, que va fer la mesa a favor de
l’empresa Explotacions KAT XXI per presentar la millor oferta, conforme l’acta aixecada a
l’efecte, i trobada conforme,

El Ple per unanimitat
1. Declarar vàlida la licitació i adjudicar l’aprofitament forestal a la muntanya de la
Pedra previst al pla de 2013 a Explotacions KAT XXI amb NIF: B25752155 pel
preu de 20.000 euros més IVA.
2. Aprovar d’ingrés amb càrrec a la partida al pressupost.

3. Que es notifiqui al contractista dins el termini de deu dies aquest acord
d’adjudicació del contracte i se’l requereixi perquè dins dels quinze dies, comptats
des de que hagi rebut la notificació, presenti document acreditatiu d’haver
constituït garantia definitiva i se’l citi perquè concorri a formalitzar el contracte amb
document administratiu dins el termini de trenta dies comptats des de la mateixa
data.
5.- Bonificació llicencies d’obres
Vista la instància presentada per Jaume Majoral Reig en representació de Guimaru,
SL, domiciliada a Barcelona C/ Mallorca, 277 2º 2º i amb CIF: B-60337342
Vist que per resolució d’alcaldia de data 20 de setembre es va concedir una llicencia
d’obres per la construcció d’unes guixetes a l’estació d’esquí Port del Comte
Tenint en compte el que s’especifica a la normativa vigent,
El Ple acorda per 4 vots a favor de l’equip de govern i dos en contra de la Sra. Frago i
el Sr. Gomà

1r.- Concedir una bonificació del 90% de l’import sobre construccions, instal·lacions i
obres, d’acord amb l’art. 4rt-b de l’Ordenança fiscal vigent
2n.- Notificar aquesta resolució a l’afectat
6.- Aprovació certificacions d’obra
S’aproven per unanimitat la 1a i 2a certificació de l’obra “Millora Ambiental dels
sistemes d’il·luminació pública 1a fase” per un valor de 80.014,52€ i de 5632,26€
respectivament
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

