ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 11 de juliol de 2017
Horari: de 19:30 hores a 20:15
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Abel Xandri Company, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Aprovació compte general 2016
3.- Determinació festes locals 2018
4.- Adhesió conveni de Salut consell Comarcal del Solsonès
5.- Aprovació Provisional Pla Especial Cal Calot- Casabella
6. Decrets d’Alcaldia
7.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 11 d’abril i 16 de
maig, el ple les aprova per unanimitat.
2.- Aprovació compte general 2016
ANTECEDENTS

1. En data 21 de març de 2017 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 21 de març de 2017 l’interventor va emetre informe favorable/desfavorable
de l’interventor relatiu al compte general de la corporació (i dels seus organismes
autònoms i societats mercantils de capital íntegre municipal) corresponent a l’exercici
de 2016, les principals conclusions del qual són les següents:
1. L’entitat local presenta un situació desequilibri patrimonial, en què els actius
no corrents no estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix
presenta un estalvi de 178.477,00euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 27.593,73
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari
ajustat de 39.601,61 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del
90,51% i d’ingressos del 96,78%.
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 de
39.848,72 euros, un compliment de la regla de la despesa de 9.441,62 euros,
un rati de deute viu de 17,61 i un PMP del darrer trimestre de 2016 de 107,92
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 22 de març de 2017. l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de
Comptes.
4. En data 11 d’abril de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte
general.
5. En data 1 de juny de 2017 el secretari va certificar que el Compte General es va
exposar al públic durant el termini de 26 d’abril de 2017 al 30 de maig de 2017 i que
durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.
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.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016
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 fi 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 concil·liació, 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 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva
3.- Determinació festes locals 2018
Tenint en compte que és competència municipal definir les dues festes locals d’acord
amb la normativa vigent,
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Determinar els dies 25 d’abril (Sant Marc) i 16 d’agost (Sant Roc) com a festes
locals per a l’any 2018
2n.- Notificat aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació

4.- Adhesió conveni de Salut consell Comarcal del Solsonès
Vist que ha expirat l’anterior conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis
mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i el
Consell Comarcal del Solsonès
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Adherir-nos al conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de
salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell
Comarcal del Solsonès
2n- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
3e.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès
5.- Aprovació Provisional Pla Especial Cal Calot- Casabella
Vist que es va presentar el projecte de Pla Especial d’iniciativa privada anomenat Pla
especial urbanístic Casabella-Cal Calot, el qual va ser sotmès a informe dels serveis
Tècnics municipals
Vist que es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida núm. 72 de data 12 d’abril de 2017 i en el diari la Mañana de
data 10 d’abril de 2017 i a l’e-tauler
Vist que va concloure el període d’informació pública sense que es presentés cap
al·legació.
El Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Cal Calot- Casabella en sòl no
urbanitzable
Segon.- Remetre, en el termini de deu dies des del present acord, l’expedient complert
del pla Especia esmentat a la comissió territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva
aprovació definitiva.
6. Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
7.- Precs i preguntes

L’alcalde comenta la instància presentada per la directora de l’Escola de la Coma en la
qual sol·licita que se li pinti l’escola i que es canviessin les cortines. S’acorda fer pintar
la sala de l’escola i les cortines comprar-les el proper any
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

