ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 9 de gener de 2018
Horari: de 19:30 hores a 20:15
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Ricard Devés Penades, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Joan Ruiz Sole, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor

Ordre del dia:
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Aprovació projectes d’obres
3.- Aprovació conveni licitació permisos de caça
4.- Modificació de crèdit 1/2018
5.- Decrets d’Alcaldia
6.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 10 d’octubre, 25
d’octubre, 23 de novembre i 15 de desembre de 2017, el ple les aprova per unanimitat.
A l’acta del 10 d’octubre hi consta el nomenament del Sr. Ricard Devés com a
Conseller Comarcal, l’acord ha quedat sense efecte

2.- Aprovació projectes d’obres
Atès que es detectà la necessitat de realitzar obres descrites al primer punt
Atès que es va emetre informe per secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, en el qual es considerava que la motivació de la necessitat del
projecte resulta suficient.
Atès que es va emetre informe del tècnic municipal.
Examinada la documentació que l’acompanya,
L’Alcaldia acorda, amb la unanimitat dels membres del Ple:
PRIMER. Aprovar inicialment els projecte d’obres i memòria valorada:
• Pavimentació camí de Casabella
• Coberta equipament la Pedra, 1a fase
• Coberta equipament la Pedra, 2a fase
• Xarxa d’abastament d’aigua nucli de la Pedra.
SEGON. Sotmetre els projectes d’obres i memòria valorada a informació
pública pel període de 30 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, i en e-tauler de l’Ajuntament.
TERCER. Si es cau, notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels
béns i drets necessaris per a executar el projecte d’obres locals, i que, per tant, serà
necessari ocupar o expropiar.
QUART.- L’aprovació inicial dels projectes es considerarà definitiva en el cas
de no presentar-se al·legacions

3.- Aprovació conveni licitació permisos de caça

Vist el conveni aprovat inicialment ple del Consell Comarcal de la Cerdanya i la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
per a la licitació dels permisos de caça de la reserva Nacional de Caça de la
Cerdanya-Alt Urgell i Cadí

2n.-Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui menester per dur a terme aquest
acord.
3r- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya junt amb el conveni
formalitzat
4.- Modificació de crèdit 1/2018
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 de gener de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari/generació de
crèdit.
2. En data 3 de gener, s’ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La secretaria-interventora ha emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 i 181 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 i 43 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 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.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques

i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2018: crèdit extraordinari/generació
de crèdit (número exp 2/2018-321), que cal finançar mitjançant nous ingressos
(subvenció DGAL) i baixes del Fons de contingència, del pressupost vigent de la
corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
crèdit extraordinar / generació de crèdit i que s’ha de finançar mitjançant nous
ingressos i baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Partida
454/610
10

Nom
Pavimentació camí de Casabella

Proposta de consignació
50.000,00

Total altes crèdits :

50.000,00

Finançament que es proposa:
Nous ingressos afectats:
Partida

Nom

75084

Pavimentació camí de Casabella

Previsió
inicial
48.825,00

Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

929/500
00

Fons contingència

Total finançament :

Proposta a la
baixa
1.175,00

50.000,00

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin 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.
5. Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
6.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

