ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 8 de gener de 2019
Horari: de 19:30 hores a 19:45
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Solé, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Aprovació projecte “teulada Rectoria de la Pedra”
3.- Declarar deserta la 1a i 2a licitació de la Coberta Rectoria de la Pedra
4. -Resolucions d’Alcaldia
5.- Rectificació inventari de bens
6.- Precs i preguntes
1.-Aprovació actes anteriors.
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 9 d’octubre, 8 de novembre,
15 de novembre i 13 de desembre de 2018, el ple les aprova per unanimitat.
2- Aprovació projecte “teulada Rectoria de la Pedra”
Queda sense efecte aquest punt de l’ordre del dia
3-Declara deserta la 1a i la 2a licitació de la coberta Rectoria de la Pedra.
Atès que no ha concorregut cap licitador
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Declarar deserta la licitació de l’obra “contractació coberta rectoria de la Pedra 1a i 2a fase”
referent a l’expedient 091/2018-712

2n. Declarar deserta la licitació de l’obra “rehabilitació coberta equipament 1a i 2a fase” referent
a l’expedient 037/2018-712
4.-Resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia
5.- Rectificació inventari de bens
En compliment del que disposa l’article 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i atès que cal corregir el patrimoni municipal
a més de concretar alteracions que hi hagi hagut al llarg de la darrera anualitat.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb
els articles 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1.u)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
El Ple acorda, per unanimitat:
1.Rectificar l’inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi, en els termes que
es resumeixen a continuació.
Núm fitxa
3001 03-1
3001 03-1
3001 03-1
3001 03-1
3001 03-1
3001 03-1
1201 03-3
1201 03-4
1201 03-5
1201 04-C4
1201 04-P2
3301 01-2

Nom
PC Lenovo
Huawei Y7 2018 negre
Honor 7A negre stand
Beep TAY E 6300
Ordinador MAXDATA
Ordinador TAY 13 550
Finca nº 7 (UA-LC6)
Finca nº 8 (UA-LC6)
Finca nº 9 (UA-LC6)
Camí del moli
Camí de Casabella
Netejador fons piscina automàtic
Vortex Rv5500 Pro 9689890

Altes
5
1
1

Baixes

Modificació

1
1
2
1
1
1
1
1
1

2. Comunicar aquesta acord al Departament de Governació, Administracions publiques i
habitatge.
6.-Aprovació certificació d’obra.
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.
S’aproven per unanimitat la 1a certificació. Assistència Tècnica. Actuacions de desenrunat,
estabilització i reconstrucció del camí municipal d’accés a l’estació d’esquí Port del Comte (Accés

Sud). Terme municipal de la coma i la Pedra. Clau: VO-EM-18-028-AT. Estabilització de la
Vessant per un import de 53.459,94€ IVA inclòs.
7.- Aprovació Padrons escombraries
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.
Atès que han estat confeccionats els padrons de la Taxa per recollida d’escombraries
Vist que es pretén treure’ls a cobrament en període voluntari durant els pròxims mesos;
El Ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar els padrons fiscals corresponents a l’any 2019 que inclou la Taxa per recollida
d’escombraries i taxa informació turística establiments
2. Determinar com a període voluntari de cobrament per a la taxa informació turística
establiments des de l’ 1 de juliol al 31 d’agost de 2018, ambdós inclosos. Pel que fa a la
Taxa per recollida d’escombraries, la recaptarà l’OAGRTL, tal i com es va acordar en el
seu moment.
3. Publicar al tauler d’anuncis i al BOP l’edicte corresponent perquè es puguin deduir les
reclamacions que es creguin convenients i a l’efecte de notificació col·lectiva
8.- Precs i preguntes
No se’n formulen.
I no havent-hi altes punts L’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta
acta.

La Secretària

Vist i plau
L’alcalde

Jaume Oriol Grau

