ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 21 de juny de 2012
Horari: de 10:05 hores a 10:20 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
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Jesús Gonzalez Canes, regidor
Montse Torra Barladès, secretària-interventora
Ordre del dia:
1.- Aprovació Pla local de joventut
2.- Aprovació projecte murs cementiri municipal
3.- Modificació de crèdit
4.- Verificació del text refós POUM
5.- Sorteig de tres permisos de selectiva local d’isard
1.- Aprovació Pla local de joventut
Vist el pla comarcal de joventut presentat pel consell comarcal del Solsonès,
Vist que el programa que és presenta es veu de gran importància
El Ple acorda amb 5 vots a favor i 2 vots en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gonzalez
1r. Aprovar el Pla Local de joventut 2012-2015 i la inclusió dels seus programes
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
L’Alcalde pregunta si hi ha alguna qüestió que calgui classificar atès que s’ha facilitat
la còpia del Ple a tots els regidors que ho han demanat.
La regidora Carme Frago demana qui ha redactat el Ple i el cost que ha suposat.
L’Alcalde explica que l’ha redactat el propi Ajuntament sota les pautes que el tècnic en
joventut del Consell Comarcal i el propi Departament han marcat. L’execució del
projecte resta subjecte a la subvenció que doni la Generalitat.

L’Alcalde explica el contingut al Ple.
La Sra. Frago manifesta que el vot negatiu dels 2 regidors del Grup Popular és degut a
que “alguns punts que s’havien d’aprovar en aquesta sessió plenària ja s’han portat a
terme sense esperar el resultat de la votació a la que ha estat sotmès el punt”.
L’Alcalde explica que les dues cartelleres a que fa referència la Sra. Frago s’han
col·locat sense esperar a saber si es té o no subvenció perquè és una problemàtica
que s’hauria comentat al Ple en varies ocasions.
2.- Aprovació projecte murs cementiri municipal
Redactat per Eidée arquitectes el projecte d’obra “Reparació murs del cementiri”
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 projecte de l’obra “Reparació murs del cementiri” redactat
per Eidée arquitectes, el pressupost del qual és de 28.012,54 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 tauler
d’anuncis, 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.

La Sra. Frago sol·licita que quan es faci la contractació s’atorgui a una empresa de la
Coma i la Pedra i no a empreses de fora.

3.- Modificació de crèdit
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit i crèdit extraordinari
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de juny s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2. S’ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.

3. La secretària i l’interventora han emès els informes corresponents
FONAMENTS DE DRET
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a
l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
El Ple acorda amb 5 vots a favor i 2 vots en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gonzalez.
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2012, que
s’especifica tot seguit, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals, majors i nous ingressos, del pressupost vigent de la corporació,
d’acord amb el següent detall:
Despeses a finançar
1/ Suplements de crèdit:
Partida
4/63200

Nom

Proposta d’increment

Reparació murs cementiri la Coma

4.012,54

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida
4/62036

Nom

Consignació proposada

Pla local de joventut

8.414,80

Finançament
1/ Majors i nous ingressos:
Partida

Nom

Consignació

76102

Reparació murs cementiri

4.000,00

75085

Pla local de joventut

6.394,36

2/ Romanent líquid de tresoreria: 2.032,98

2. 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.
La Sra. Frago demana que se li expliqui que són les modificacions de crèdit. L’Alcalde
li explica que com a tots els Ajuntaments i entitats el pressupost s’ha de modificar per
anar-ho adequant a la realitat i és això el que s’està fent, no es tracta d’un crèdit
bancari.
La Sra. Frago explica el vot negatiu dels dos regidors del Grup Popular manifestant
que “els comptes municipals es van presentar com a correctes per que s’ajustaven a la
baixa segons llei, ara aquests increments desvirtuen la veracitat dels comptes
presentats”.
4.- Verificació del text refós POUM
Vist que la Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 25
de gener de 2012 va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del POUM de la Coma i la
Pedra, supeditant-ne la publicació al DOGC i la conseqüent executivitat a la
presentació d’un text refós
Vist el document finalitzat, aportat per l’equip redactor,
El Ple acorda per 5 vots a favor i 2 vots en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gonzalez
1r.- Verificar el text refós del POUM de la Coma i la Pedra amb la correcció d’una
errada material que es detecta al P.A.U. LC6, conforme els informes tècnics pertinents
2n.- Trametre el document, per duplicat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a ka seva ratificació entrada en vigor.
La Sra. Frago presenta un escrit en el qual manifesta “EXPOSO Que el dia 18 de juny
de 2012, a les 15:00. vaig ser convocada a un ple extraordinàri a celebrar el dia 21 de
juny del 2012 a les 10h. Que el dia 19 de juny del 2012 vaig comparèixer en l’horari
establert, a les dependències municipals per tal de revisar els expedients que
composen l’ordre del dia. L’expedient que correspon al punt nº 4 Verificació del text
refós POUM té un volum de 1477 pàgines, més els plànols corresponents, crec que no
cal dir que la revisió de dit expedient resulta impossible en el temps que faltava per la
celebració del ple i més si tenim en compte que no s’hem va lliurar còpia en cap
format, paper o digital per tal de poder revisar-ho fòra de les dependències municipals.
Per tots aquests motius: SOL·LICITO La retirada d’aquest punt de l’ordre del dia fins
disposar del mateix temps que ha tingut l’equip de govern per revisar i valorar aquest
expedient”.
El Sr. Alcalde manifesta que la documentació estava a la seva disposició, que no va ni
obrir-la.

L’Alcalde manifesta que ja per tercera vegada posa de relleu que no es pot posar en
dubte la professionalitat del personal de l’Ajuntament de forma rehiterada i continuada.
La regidora Frago diu que aquests problemes a que fa referència l’Alcalde hi seran i
persistiran i que això acabarà com acabarà.
A la Sra. Frago se li va dir que es demanaria una còpia digital per a ella i tenint en
compte que ja té el document del POUM aprovat per la Comissió d’Urbanisme i
l’informe de les correccions que aquesta comissió va introduir és molt senzill i ràpid
comprovar-ne la seva inclusió i correcció.
L’Alcalde manifesta que s’està seguint la llei de forma estricte.
Demana la Sra. Frago quina és la rectificació de l’errada a que fa referència l’acord.
L’Alcalde explica la rectificació i els informes tècnics, també explica que s’ha seguit les
instruccions de la D.G. d’Urbanisme en casos com el que s’ha detectat.
La Sra. Frago explica el vot en contra dels regidors del Grup Popular en el sentit que
“perque ja s’ha sol·licitat la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia justificant
sobradament els motius”.
5.- Sorteig de tres permisos de selectiva local d’isard
La regidora Natàlia Piquet manifesta que ella està en desacord en que es mati animals
com són els isards
Es procedeix al sorteig dels 3 permisos de selectiva local d’isard
Del sorteig en surten tres caçadors:
•
•
•

J.O.G
Ll.A. R.M
R.R.P

.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

