ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 1 de febrer de 2012
Horari: de 9:00 hores a 9:05 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Montserrat Riu Canudas, regidora
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Montserrat Torra i Baraldès, secretària
Absents
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Ordre del dia
1.- Aprovació definitiva pressupost 2012
2.- Acceptació Ajudes PUOSC

1.- Aprovació definitiva pressupost 2012
Format el pressupost general de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra corresponent a
l’exercici econòmic 2012 així com les seves bases d’execució i plantilla de personal, de
conformitat amb el que disposen els articles 168.169 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març) i l’article 18
del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del títol VI de la
Llei 39/1988
Vist i conegut el contingut dels informes de la secretària-interventora
Vist l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
Vistes les al·legacions presentades per la Sra. Carme Frago, en representació del
Partit Popular
El Ple acorda, amb el vot en contra de la Sra. Carme Frago
1r.- Desestimar la al·legació presentada, atès que :
• La documentació establerta a la normativa vigent per a la tramitació del
pressupost anual de l’entitat, va estar a la disposició de la Sra. Carme Frago,

•

així com a la disposició de tots els regidors, des de la convocatòria de la sessió
plenària en la qual es proposa l’aprovació inicial del Ple
L’Ajuntament donarà compliment a tota la normativa que sorgeixi amb
posterioritat a la presentació i aprovació inicial del pressupost mitjançant els
tràmits que el mateix TRLHL i altra normativa tinguin establert a l’efecte. Tenint
en compte que no s’ha omès cap crèdit necessari pel compliment de les
obligacions de l’Ajuntament ni son insuficients els ingressos en relació a les
despeses i/o necessitats previstes.

2n.- Aprovar definitivament el pressupost per a l’exercici econòmic 2012, junt amb les
bases d’execució, segons el projecte presentat inicialment
3r.- Aprovar definitivament la plantilla de personal
2.- Acceptació Ajudes PUOSC
El Ple acorda per unanimitat
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa per finançar l’obra: “Enllumenat
C/ Cadí ” i la normativa aprovada per desenvolupar el PUOSC
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
tècnic 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
461004/2011 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta
actuació.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

