ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 23 d’agost de 2016
Horari: de 19:30 hores a 20:00 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Abel Xandri Company, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Ricard Devés Penades, Regidor
Ordre del dia
1.- Sol·licitud subvenció PUOSC
2.- Línies fonamentals del pressupost 2017
3.- Aprovació, si s’escau, del compte general 2015
4.- Sorteig isard selectiu corresponent al municipi
5.- Reconeixement societat de caçadors
6.- Recuperació d’ofici de camins a Port del Comte
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Sol·licitud subvenció PUOSC
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol per despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 20162017
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Sol·licitar una subvenció per a les despeses derivades de reparacions,
manteniment i conservació, segons la memòria redactada a l’efecte per al període
2016-2017

2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
2.- Línies fonamentals del pressupost 2017
Es dona compte del decret d’alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del
pressupost 2017
3.- Aprovació, si s’escau, del compte general 2015
ANTECEDENTS
1. En data 22 de febrer de 2016 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa
del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i
l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.
2. En data 8 de març de 2016 l’interventor va emetre informe favorable relatiu al
compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals
conclusions del qual són les següents:
1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals positiu.
3. S’ha determinat el resultat pressupostari de l’ens.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i
deute viu de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament, un
compliment de la regla de la despesa, un rati de deute viu de 25,40% i un PMP
del darrer trimestre de 2015 de 103,90 euros.
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han
seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen 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; regles 44 i
següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat.
3. En data 18 de març i 9 d’agost de 2016 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial
de Comptes.
4. En data 12 d’abril i 23 d’agost es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es
va dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte
general.
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, s’acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- 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. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
4.- Sorteig isard selectiu corresponent al municipi
Es procedeix al sorteig d’un permís de selectiva local d’isard, d’acord amb la
documentació tramesa per la Direcció General de Medi Natural, àrea d’activitats
cinegètiques
Del sorteig en surt la instància núm. 617
El nom i la documentació que escaigui es trametrà a l’organisme corresponent
5.- Reconeixement societat de caçadors
Vista la instància presentada per la Societat de Caçadors Locals de la Coma i la Pedra
de data 3 d’agost proppassat (reg. Entrada 653),

El Ple acorda per unanimitat reconèixer la Societat de Caçadors Locals de la Coma i la
Pedra, amb NIF número G25752304, com a una mes de les societats de caçadors del
municipi.
L’Ajuntament continuarà tramitant la mateixa documentació que en els darrers anys:
targetes de caça i sorteig de l’isard.
6.- Recuperació d’ofici de camins a Port del Comte
Queda sense efecte aquest punt de l’ordre del dia
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

