ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 23 d’agost de 2018
Horari: de 19:30 hores a 20:45
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Ordre del dia:
1.- Sol·licitud subvenció DARP gestió forestal sostenible
2.- Ratificació acord dissolució “Solsonès Turístic Consorciat”
3.- Sanció tinença gos perillós
4.- Modificació de crèdit 4/2018
5.- Aprovació compte general 2017
1.- Sol·licitud subvenció DARP gestió forestal sostenible
Vista la Resolució ARP/1953/2016, de 3 d’agost de 2018 per la qual es convoquen
ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Sol·licitar un ajut per la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial
forestal, en el manteniment de les vies forestals estratègiques
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord

Vista la Resolució ARP/1953/2016, de 3 d’agost de 2018 per la qual es convoquen
ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública i vista la
sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Solsonès de data 20 d’agost de 2018
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Sol·licitar un ajut per la pavimentació o en el seu defecte l’arranjament del camí de
les valls de la Pedra el tram que va des de la Creu (on s’acaba el formigó) fins a
l’encreuament amb l’Arguelaguer (on comença el formigó) .
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
2.- Ratificació acord dissolució “Solsonès Turístic Consorciat”
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es
ratifica la dissolució “Solsonsès Turístic Consorciat” en els següents termes:
“Vist que aquest Ajuntament es va integrar al “Solsonès Turístic Consorciat”, per acord
de Ple de data 15 de juny de 2006.
Vist que l’Assemblea General del Consorci “Solsonès Turístic Consorciat”, en sessió
ordinària esdevinguda el 20 de novembre de 2007, va acordar la dissolució del
Consorci per mutu acord i el trasllat de totes les seves tasques al Patronat de Turisme
del Solsonès
HE RESOLT:
1.- Ratificar la dissolució , per mutu acord, del Consorci “Solsonès Turístic Consorciat”
2.- Que el Ple en prengui coneixement i ratifiqui aquest decret, donant validesa al que
s’hi descriu.
3.- Notificar aquest acord als interessats”
El Ple acorda per unanimitat ratificar l’esmentada dissolució del Consorci “Solsonès
Turístic Consorciat”
3.- Sanció tinença gos perillós
Queda sense efecte aquest punt de l’ordre del dia
4.- Modificació de crèdit 4/2018
Expedient de modificació de crèdits de crèdit extraordinari o suplement de crèdit
Fets

1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de
crèdit mitjançant suplement de crèdit, descrit a l’expedient.
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit. mitjançant suplement
de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes
corresponents
3. La secretària-interventora ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.
Fonaments jurídics
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi
especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries
del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar
que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es
consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos,
d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5%
dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte
la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del
pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació
que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa
similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució
dins del termini esmentat.

2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria
simple dels membres presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia
que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria
simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al
tauler d'anuncis.
El Ple acorda, per unanimitat:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici,
modificació 4/2018 .

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten 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.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
5.- Aprovació compte general 2017
Expedient 46/2018-321, d’aprovació del Compte General
Antecedents
1. L’alcalde va resoldre iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com
encarregar a la secretaria interventora l’emissió de l’informe corresponent.
2. La interventora va emetre informe favorable que consta a l’expedient i del qual es
dona compte als regidors.
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual no
s’han presentat reclamacions o objeccions.
Fonaments jurídics
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte
General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que
el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes
autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit
territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa

del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què
s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb
el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les
Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com
dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament de
l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent
al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny
s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests
per la Comissió especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou
informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions
presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa
telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals
de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte general mitjançant un únic
procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte general en ambdues
institucions a tots els efectes
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç
de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del
pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
També disposa que caldrà afegir la següent documentació complementària:

- 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 conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:

- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una
participació majoritària
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior
ni integrades al Compte General.

7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial
de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix
que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà
de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i
la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats
amb els comptes que s'analitzin.

Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el
sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les
que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
llur legislació específica.

8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la

documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió,
perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera
de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte
essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
El Ple acorda, per unanimitat:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació.
- Compte de resultat econòmic patrimonial.
- Liquidació del pressupost.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici.
- Estat de fluxos d’efectiu.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local .
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos.
- 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 2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

