ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 10 de juliol de 2018
Horari: de 19:30 hores a 20:00
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Marta Calvés Canudas, secretària accidental
Excusen la seva presència:
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions
2.- Aprovació del plec de clàusules técnico-facultatives particulars per la
Contractació de l’aprofitament de fusta
3.- Sorteig isard
4.- Donar compte de la resolució d’alcaldia per sol·licitar una subvenció pel
desenvolupament del pla local de joventut
5.- Resolucions d’alcaldia
6.- Precs i preguntes
1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 10 d’abril de de
2018 i 22 de maig de 2018, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Aprovació del plec de clàusules técnico-facultatives particulars per la
Contractació de l’aprofitament de fusta
Atès que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha redactat els
Plecs de condicions tecnico-facultatives particulars per regular l’execució d’aprofitaments
de fusta a les forests gestionades pel departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca i
alimentació, inclòs al pla d’aprofitaments per al 2018
El Ple acorda per unanimitat::
1. Aprovar el Plec de condicions tècnico-facultatices particulars per regular l’execució de
l’aprofitament de la fusta a la forest Coll de Port, redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
2. Comunicar aquest acord al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
3.- Sorteig isard
Vist que s’han presentat dues sol·licituds per participar en el sorteig de l’isard, una de
les quals correspon al Sr. Alcalde, aquest renuncia a dita sol·licitud, per la qual cosa
l’isard s’adjudica a la sol·licitud amb registre d’entrada núm. 715-2018
El nom i la documentació que escaigui es trametrà a l’organisme corresponent
4.- Donar compte de la resolució d’alcaldia per sol·licitar una subvenció pel
desenvolupament del pla local de joventut
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es
sol·licita una subvenció pel desenvolupament del pla local de joventut, en els següents
termes:
“Atès que a partir de l’any 2018 el suport econòmic al desplegament de plans locals de
joventut o projectes d’activitats es vehicularà a través de la fitxa 43 del contracte
programa que els Consells Comarcals signen amb el Departament de Treball, Afers
socials i famílies.
Atès que l’Ajuntament vol dur a terme actuacions dins al marc del Pla Local o projectes
d’activitats de Joventut.
Considerant la voluntat i interès que es duguin a terme aquestes actuacions, i d’acord
amb les competències que m’han estat conferides per l’article 53.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,
DECRETO:

PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 855,36€ al Consell Comarcal del Solsonès dins el
contracte programa que els Consells Comarcals signen amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per dur a terme les activitats de: Curs d’Instagram amb
un pressupost de 250€ i curs d’Excel amb un pressupost de 851,60€
SEGON . Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès
TERCER.- Ratificar el present decret en el proper Ple que es celebri.”
5.- Resolucions d’alcaldia
Es dona compte de les Resolucions d’Alcaldia, en especial al Decret de data 2 de
juliol, el qual queda ratificat pel Ple.
6.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària accidental aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

