ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 22 de novembre 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
Ricard Devés Penades, Regidor
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:
Ordre del dia
1.- Aprovació pressupost 2017 i plantilla orgànica
2.- Aprovació certificació d’obra
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Aprovació pressupost 2017 i plantilla orgànica
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017
La secretària interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al 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 Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.

FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos.
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 següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
S’acorda, per unanimitat:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 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:
2017

INGRESSOS
1
2
3
4
5

219.304,83
5.000,00
92.400,00
137.640,00
20.500,00

2017

DESPESA
1

4

107.600,00
279.600,00
1.500,00
14.200,00

Despesa corrent

402.900,00

2
3

5

20.000,00

Ingressos corrents

474.844,83

Fons contingència

20.000,00

6

0,00
97.091,00

6

7

7

116.035,83
0,00

Ingressos de capital

97.091,00

Despesa de capital

116.035,83

8

0,00
0,00

8

0,00
33.000,00

Ingressos financers

0,00

Despesa financera

33.000,00

TOTAL

571.935,83

TOTAL

571.935,83

9

9

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 543.812,51 €
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. 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.
5. 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 7/1985 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.
6. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat i la Relació de llocs de treball,
exposant-ho al públic al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.
2.- Aprovació certificació d’obra
S’aproven per unanimitat la 1acertificació de l’obra “Camí de la Villella” per un valor de
61.655,55€
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

