ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 11d’abril de 2017
Horari: de 19:30 hores 20:30
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Abel Xandri Company, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Sol·licitud Subvenció càrrecs electes
3.- Sol·licitud Subvenció àrids reciclats
4.- Aprovació Conveni de col·laboració implementació de polítiques de dones
5.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2016
6.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum
7.- Decrets d’Alcaldia
8.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Aprovació actes anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 10 de gener , 21
de febrer i 29 de març, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Sol·licitud Subvenció càrrecs electes
Vista la Resolució GAH/695/2017 de 28 de març, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
càrrecs electes locals per a l’exercici 2017
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Sol·licitar una subvenció per fer front a la contractació d’un càrrec electe d’acord
amb les bases establertes en el Decret 69/2008 d’1 d’abril
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord

3.- Sol·licitud Subvenció àrids reciclats
Vista la Resolució TES/541/20017 de 13 de març, de convocatòria d’ajuts per a la
utilització d’àrid reciclat
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Sol·licitar una subvenció per arreglar el tram camí municipal de Casabella
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord

4.- Aprovació Conveni de col·laboració implementació de polítiques de dones
Vist el III Pla Comarcal de Polítiques de Dones i Igualtat d’oportunitats (2016-2019)
per la implementació de Polítiques de dones per a l’any 2017
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra per al finançament de la implementació de
polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2017
2n.- El Consell Comarcal es farà càrrec de donar compliment a l’article 110.3 de la Llei
26/2010
3r.-Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
4rt- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès junt amb el conveni
formalitzat

5.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2016
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual
s’aprova la liquidació del pressupost de 2016, en els següents termes:
“1. ANTECEDENTS
1.1 L'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.
1.2 La secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 2016.
1.3. La interventora va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 La interventora va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi d'estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici
2016.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix exercici, s'obté
el següent resultat:

1.5.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

567121
64773
631894
575598,95
575598,95
571931,89
400492,73
400492,73
171439,16

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

156995,87
22155,62
132355,63
2484,62

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

173923,78

1.5.2. Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

567121
64773
631894
617730,97
6197,47
386010,26
225523,24

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

174127,62
34849,51
122431,94
16846,17

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

242369,41

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

LA COMA I LA PEDRA
2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

2016

DRETS
OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
478.214,65
389.619,56

b. Altres operacions no financeres

133.318,85

143.375,78

1. Total operacions no financeres (a+b)

RESULTAT
88.595,09
- 10.056,93

611.533,50

532.995,34

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

38.936,57

-38.936,57

611.533,50

571.931,91

39.601,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

78.538,16
-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats am b rom anent de tresoreria per a
despeses grals.

0,00

5. Desviacions de finançam ent negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançam ent positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

39.601,59

1.5.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE

LA COMA I LA PEDRA

Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2016
1. (+) Fons líquids

- 26.073,66

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent

257.001,20
225.523,24

(+) de Pressupostos tancats

16.846,17

(+) d'operacions no pressupostàries

14.631,79

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

193.601,14
171.439,16
2484,62
19.677,36
0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

0,00
9732,67

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

0,00
27.593,73

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0 €.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o
superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté per
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacita per import de 39848.72 d'acord amb el següent detall:

Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

611.533,50
532.995,32
78.538,18
-38.689,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.844,04
532.995,32
39.848,72

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la liquidació del
2016.
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb
superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la taxa de
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8%
i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions
de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2016
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la
despesa amb un marge de 9.441,62 euros

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses
sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no
financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de
deutes.
+/-Despeses realitzades a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament
ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques

Liquidació
Liquidació exercici
exercici 2015
2016
446.816,73
532.995,32
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Altres
Despeses no financeres en
termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i
altres operacions internes) a
altres ens que integren la
Corporació Local
- Despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix.
del PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen
increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen
decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA
DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici n) (5)

446.816,73

532.995,32

0,00

67.624,41

29.945,61
37.678,80

156.419,16

0,00
0,00
98.462,94
57.956,22
0,00
0,00
0,00

379.192,32

376.576,16

0,018
386.017,78

0,00

0,00

386.017,78
376.576,16
9.441,62

Marge de compliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

-0,69%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge.
No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al
TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és el següent:

Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
478.214,65
0,00
478.214,65
54.964,32
0,00
11,49%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 107,92 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació
neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el
següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari,
aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si
aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i
destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici
en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.”

6.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 216 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les
seves estructures polítiques no el reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant el món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull
la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i catalans mitjançant
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica,
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signen aquest MANIFEST
entenem el referèndum, com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats

modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 9 de juliol de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel
Referèndum.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat:
1r.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
2n.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
3r.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest
4rt.- Enviar aquesta moció a aprovada a la Generalitat de Catalunya, al parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (AMI)
7.- Sol·licitud subvenció IEI per a equipaments culturals
D'acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82,3 del ROFRJ, el ple acorda, per
unanimitat, introduir per urgència aquest nou punt a l'ordre del dia.
Vista la convocatòria de subvencions a equipaments culturals (bens immobles) de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Sol·licitar una subvenció per arreglar la teulada de la rectoria de la Pedra
2.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.

8.- Aprovació Conveni de col·laboració xarxa transversal d’educació
D'acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82,3 del ROFRJ, el ple acorda, per
unanimitat, introduir per urgència aquest nou punt a l'ordre del dia.
Vist que la Xarxa transversal d’Educació, coordinada pel Consell Comarcal del
Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i el Servei Educatiu del Solsonès, organitza el
Programa de Suport a l’Educació i a la Salut, que incorpora activitats de dinamització
educativa adreçades a tots els alumnes del Solsonès, amb l’objectiu d’ajudar a assolir
les competències bàsiques de l’educació obligatòria, tant les transversals com les
específiques centrades a conviure i habitar el món
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra per la col·laboració en el programa de Suport a
l’Educació i a la Salut que organitza la Xarxa Transversal d’Educació amb la quantitat
de 150€ anuals
2n.- El present conveni resta sotmès a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i a la regulació aprovada en base aquest norma
3r.- El Consell Comarcal es farà càrrec de donar compliment a l’article 110.3 de la Llei
26/2010
4rt-Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
5è.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès junt amb el conveni
formalitzat
9.- provació Conveni de col·laboració per la Fira de Sant Isidre
D'acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82,3 del ROFRJ, el ple acorda, per
unanimitat, introduir per urgència aquest nou punt a l'ordre del dia.
Vist que el Consell Comarcal del Solsonès organitza cada any a nivell comarcal , al
Fira de Sant Isidre
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra per la col·laboració de 350,00 euros en concepte
de suport econòmic a la Fira de Sant Isidre

2n.- El present conveni resta sotmès a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i a la regulació aprovada en base aquest norma
3r.- El Consell Comarcal es farà càrrec de donar compliment a l’article 110.3 de la Llei
26/2010
4rt-Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
5è.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès junt amb el conveni
formalitzat
7.- Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia

8.- Precs i preguntes
Els regidors comenten que Guimaru, SL ha reiniciat la urbanització del sector Pla
Parcial EH1, tenint en compte que el projecte d’urbanització podria estar desfasat en
relació a la normativa vigent, es determina que se li comuniqui que cal s’actualitzi
l’esmentat projecte d’urbanització abans de continuar les obres i caldria aportar la
documentació que en el seu moment es va requerir (informes de les companyies de
serveis).
L’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

Montse Torra Baraldès

Jaume Oriol Grau

