
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Ple de data 27 de setembre
PleÒrgan: 

OrdinàriaCaràcter: 
Jordi Sierra SalsenchPresident/a: 

Laura López LlopisSecretari/ària: 
27 de setembre de 2019Dia: 

09:30Hora d'inici: 
Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sr. Lluis Maria Vidal Salvat
Sr. Joan Altimira Vila
Sr. Ricard Maldonado Fort
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS

 Secretaria

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 19 DE JULIOL1. 

Unanimitat

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 19 DE JULIOL DE 2019
 
Data: 19 de juliol de 2019
Hora: 09.40 – 11.25 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
 
Hi assisteixen:
 
Jordi Sierra Salsench
Juan Altimira Vila
Lluis maria Vidal Salvat
Ricard Maldonado Fort
Marta Rofes Gibert
 
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria
de l’Ajuntament de Colldejou.
 
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 15/06/2019
2.- Proposta d’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació
3.- Proposta de creació de Comissió Especial de Comptes



4.- Proposta d’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes
5.- Resolució d’alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde i de regidories
6.- Proposta d’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes
7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit (Obres Plaça
Església)
8.- Informes d’alcaldia
- Sol·licitud de subvenció de dinamització territorial per als anys 2018-2019
- Sol·licitud subvenció de concessió directa per l’adquisició d’un grup electrògen, clorador i
telecontrol
- Sol·licitud de canvi de destinació del PAM 2019: instal·lació carpa frontó
- Festa Major i Fira dels Fumats
- Robatori Casal. Adquisició equip de música i projector
 
Desenvolupament de la sessió:
 
1.- Aprovació de l’acta de 15 de juny de 2019
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
 
2.- Proposta d’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació
 
Es dona compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple de
la corporació. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
 
Únic.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim
divendres de cada mes, a les nou hores i trenta minuts i, si fos festiu, el primer dia feiner.
 
S’estableix com a forma de notificació de les convocatòries de les sessions dels òrgans de
govern la notificació electrònica.
 
3.- Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
 
Es dona compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de
Comptes i de la seva composició. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
 
Únic.- Crear la Comissió especial de Comptes que estarà integrada per les persones
següents:
 

President: L'alcalde.
Vocals: Sra. Juan Altimira Vila, Lluis Maria Vidal Salvat, Ricard Maldonado Fort i
Marta Rofes Gibert.
Secretària: La secretària general de l'Ajuntament.

4.- Proposta d’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes
 
Es proposa el nomenament dels representants de la Corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents:
 

CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA: Sr. Jordi Sierra Salsench i Sr. Juan
Altimira Vila.



 
EL Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA aquests nomenaments.
 
5.- Resolució d’alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde i de regidories
 
Es dona compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 19/19, de data 12 de juliol de 2019, de
nomenament de tinent d’alcalde i de delegació de competències en favor dels regidors.
 
El tinent d’alcalde és el Sr. Ricard Maldonado Fort.
 
Així mateix, les delegacions efectuades a favor dels regidors són les següents:
 

Sr. Ricard Maldonado Fort: Festes, Cultura, Sanitat i Serveis Socials.
Sr. Juan Altimira Vila: Medi Ambient i turisme.
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat: Obres, esports i serveis municipals.

 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten
excloses les facultats de resolució.
 
Manifesta el Senyor Alcalde que personalment assumeix les competències en protecció
civil, telecomunicacions, economia i hisenda i urbanisme.
 
La Sra. Marta Rofes explica que no entén el perquè d’aquesta distribució ja que considera
que durant la legislatura passada va treballar per la regidoria que se li havia encomanat i
per l’Ajuntament en general.
 
 
 
6.- Proposta d’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes
 
Es dona compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs
electes. La proposta és aprovada per unanimitat dels seus membres.
 
Per tant el Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
 
PRIMER. Establir que, amb efectes de 17 de juliol, s'estableixi el següent règim de
dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:
 

Nom i cognoms
Règim de 
dedicació

Percentatge de 
dedicació

Retribució (euros 
bruts anuals)

Número de 
pagues

Jordi Sierra Salsench Parcial 75 % 9.299,07 € 12

 
SEGON. Es donarà d’alta al règim general de la Seguretat Social a tots els regidors amb
dedicació.
 
TERCER. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
 
QUART. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
 



7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit (Obres
Plaça Església)
 
L’Àrea de Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació
de crèdit mitjançant SUPLEMENT DE CRÈDIT
 
Hi ha la necessitat de realitzar les despeses que es relacionen a continuació les quals no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és
insuficient:
 
Despesa 1: PAM 2017. Plaça de l’església 1ª fase

 

#
Aplicació pressupostària
619.03

Crèdit inicial
Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1
PAM 2017. Plaça de l’Església, 1ª
fase

 
72.459,18

 
7.227,20

 
79.686,38

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 

#
Tipus de 

finançament
Aplicació 

pressupostària
Previsió inicial Import finançament Previsions definitives

1
Subvenció PAM
2017

 
76104

 
68.836,22

 
6.263,78

 
75.100,00

2 Fons propis 87000 3.622,96 963,42 4.586,38

 
 
 
Despesa 2: PAM 2018. Plaça de l’església 2ª fase

 

#
Aplicació pressupostària
619.04

Crèdit inicial
Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 PAM 2018. Plaça de l’església 2ª fase
 

72.826,05
 

7.246,73
 

80.072,78

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 

#
Tipus de 

finançament
Aplicació 

pressupostària
Previsió inicial Import finançament Previsions definitives

1
Subvenció PAM
2018

 
76105

 
59.469,75

 
5.936,25

 
65.406,00

2
Subvenció PEXI
2018

 
76106

 
5.637,00

 
0,00

 
5.637,00

3 Fons propis 87000 7.719,30 1.310,48 9.029,78

 
L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant suplement de
crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici.
 
L’interventor ha emès informes favorables
 
FONAMENTS JURÍDICS
 



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. L’article 177.2 del 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.
 
3. L’article 177.4 del 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.
 
4. L’article 177.5 del 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.
 
 
 
5. L’article 177.6 del 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.
 
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
 
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten
com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
 
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) 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.
 
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
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.



 
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que 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.
 
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.
 
13. L’article 177.2 del 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.
 
14. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.
 
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.
 
 
 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, per
import de 14.473,93 €, d’acord amb el següent detall:
 
Despesa 1: PAM 2017. Plaça de l’església 1ª fase

 

#
Aplicació pressupostària
619.03

Crèdit inicial
Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1
PAM 2017. Plaça de l’Església, 1ª
fase

 
72.459,18

 
7.227,20

 
79.686,38

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 

#
Tipus de 

finançament
Aplicació 

pressupostària
Previsió inicial Import finançament Previsions definitives

1
Subvenció PAM
2017

 
76104

 
68.836,22

 
6.263,78

 
75.100,00

2 Fons propis 87000 3.622,96 963,42 4.586,38

 
Despesa 2: PAM 2018. Plaça de l’església 2ª fase

 



# Aplicació pressupostària
619.04

Crèdit inicial Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 PAM 2018. Plaça de l’església 2ª fase
 

72.826,05
 

7.246,73
 

80.072,78

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 

#
Tipus de 

finançament
Aplicació 

pressupostària
Previsió inicial Import finançament Previsions definitives

1
Subvenció PAM
2018

 
76105

 
59.469,75

 
5.936,25

 
65.406,00

2
Subvenció PEXI
2018

 
76106

 
5.637,00

 
0,00

 
5.637,00

3 Fons propis 87000 7.719,30 1.310,48 9.029,78

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al . Si no esButlletí Oficial de la Província
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 l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
 
 
 
 
8.- Informes d’alcaldia
- Sol·licitud de subvenció de dinamització territorial per als anys 2018-2019: En data
11 de juny de 2019 es va publicar al DOGC la Resolució PRE/1535/2019, de 31 de maig,
per la qual es convoquen les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018
i 2019. Una vegada estudiades les bases, l’Ajuntament va creure oportú sol·licitar la
subvenció pel projecte “Creació d’un centre de recollida selectiva per la implantació del
servei porta a porta” amb un pressupost de 47.771,79 € més 8.982,07 € en concepte d’IVA.
 
- Sol·licitud subvenció de concessió directa per l’adquisició d’un grup electrògen,
clorador i telecontrol: Arran de diverses converses de l’Ajuntament de Colldejou amb la
Diputació de Tarragona, aquest va aconseguir la concessió d’una subvenció directa per a la
renovació del grup electrògen, clorador i telecontrol del sistema de captació d’aigua del pou
municipal.
 
- Sol·licitud de canvi de destinació del PAM 2019: L’alcalde comenta que s’està
estudiant la possibilitat i els preus per instal·lar una carpa al frontó. La Sra. Marta Rofes
considera que és una pèrdua de diners doncs ja hi ha la sala per a acollir les festes en cas
de mal temps.
A partir d’aquí s’inicia una conversa sobre les diferents possibilitats de projecte a realitzar
com ara adequació de l’entorn de l’ADF i la deixalleria, instal·lació d’una persiana als
porxos de l’antiga escola. S’acorda continuar buscant opcions i pressupostos per decidir el
projecte.
 
- Festa Major i Fira dels Fumats: L’alcalde fa una explicació als regidors de les novetats
sobre la Fira dels Fumats del proper dia 3 d’agost així com de la Festa Major. Degut a la
dissolució de l’Associació de veïns del municipi, l’Ajuntament assumirà l’organització de
totes les festes.



 
- Robatori Casal. Adquisició equip de música i projector: L’alcalde explica que fa uns
dies van entrar a robar al Casal i van prendre, entre d’altres petits objectes, l’equip de
música i el projector. Ja s’està tramitant el corresponent expedient amb la companyia
asseguradora i, degut a la proximitat de les festes i la necessitat de fer servir aquests
equipaments, ja s’ha adquirit un nou equip de música i projector.
 
La Sra. Marta Rofes comenta en referència a les obres de renovació de la Plaça de l’
Església cal reclamar al contractista que col·loqui les pedres de la vivenda del carrer de la
Font, 15.
 
Així mateix, pregunta si s’han col·locat aires condicionats a l’hotel. Es respon que els
instal·la l’adjudicatari de l’hotel i el cost es compensa amb el cànon que aquest ha de
pagar, de manera que tota la inversió queda en propietat de l’Ajuntament i s’incorpora a l’
inventari de l’hotel.
 
El Sr. Ricard Maldonado explica que volen crear un perfil de l’Ajuntament a la xarxa social
facebook per promocionar els diferents actes que es duen a terme així com que estan
estudiant actualitzar la web.
 
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
 

AUTORITZACIÓ DE PAS DE RAL·LI D'ASFALT "LA PINEDA-PLATJA"2. 

Unanimitat

Fets

Es dona compte al Ple de la sol·licitud de data 12 de setembre presentada per l'Escuderia
Costa Daurada, interessant autorització de pas pel terme municipal dels vehicles
participants al Ral·li d'asfalt "La Pineda Platja" del proper dia 5 d'octubre de 2019, segons
els plànols aportats.

Fonaments de dret

DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text
únic de la Llei de l'esport

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Concedir l'autorització de pas pel terme municipal al Ral·li d'asfalt "La Pineda
Platja" el dia 5 d'octubre.
Segon.- Comunicar aquest acord al sol·licitant.

Règim de recursos:



Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

AUTORITZACIÓ DE PAS RAL·LI COSTA DAURADA LEGENS3. 

Unanimitat

Fets

Es dona compte de la instaància presentada per l'Escuderia Baix Camp de data 12 de
setembre en la qual interessa autorització de pas del Ral·li Costa Daurada Legend el
proper dia 8 i 9 de novembre pel terme municipal

Fonaments de dret

DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text
únic de la Llei de l'esport

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Concedir l'autorització de pas al Ral·li Costa Daurada Legend pel terme municipal
els propers dies 8 i 9 de novembre.
Segon.- Comunicar aquest acord al sol·licitant.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

 Intervenció

APROVACIÓ COMPTE GENERAL 20184. 

Unanimitat



Fets

Per resolució de l’Alcaldia de data 22 de febrer de 2019 es va procedir a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2018, per la qual cosa per part de l’Àrea d’Intervenció
s’ha informat de la necessitat de procedir a l’aprovació del compte general del pressupost
de l’exercici 2018.
Per resolució de l’Alcaldia s’ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així
com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
D’acord amb l’art. 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, entre les
funcions atribuïdes a aquests funcionaris en relació a la comptabilitat destaca la de formar
el compte general de l’entitat local, el qual s’adjunta a la present proposta per donar
compliment a l’art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL).

Fonaments de dret

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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Informar favorablement el Compte General de la corporació de l’exercici
pressupostari 2018 integrats pels següents documents comptables:

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 1.272.812,14 euros, un
passiu de 1.272.812,14 euros i un resultat de l’exercici de 1.228.912,93 euros.
Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de -34.254,43 euros.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 25.344,68 euros, unes obligacions pendents de pagament de 4.827,01 euros, i un
resultat pressupostari ajustat de -32.245,87 euros.
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.

Juntament amb 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, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final 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.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Segon.- Exposar al públic el Compte General de la corporació de l’exercici 2018 per un
termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones
interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

APROVACIÓ BASES ESCOLARS5. 

Unanimtat

Fets

De conformitat amb la iniciativa adoptada per aquest Ajuntament en anys anteriors, sobre
concessió d’ajuts a la població en edat escolar compresa en els diferents cicles d’Educació
Infantil fins Batxillerat i cicles formatius de FP o similars, per l’adquisició de llibres i material
escolar, s’ha procedit a la redacció de les Bases reguladores dels ajuts per aquest curs
escolar 2018-2019, les quals es sotmeten a la consideració del Ple, essent aprovades per
unanimitat.
 
Bases que regeixen la convocatòria per a la concessió d’ajuts, de caràcter individual, per a l’
adquisició de llibres i material escolars en el curs 2019/2020
 
Clàusula 1a. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per contribuir
al pagament de l’adquisició dels llibres escolars obligatoris i material escolar, així com
regular llur convocatòria en el curs 2018/2019.
 
Clàusula 2a. Destinataris de l’ajut.
Els ajuts s’atorgaran als alumnes empadronats al municipi de Colldejou, de fins a 20 anys i
que assisteixin als centres escolars d’educació infantil (EI), primària (EP), secundària (ESO)
i Batxillerat o FP de grau mitjà.
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre de les mateixes característiques i
finalitats, atorgat pel altres administracions.
 
Clàusula 3a. Import dels ajuts.
L’import màxim dels ajuts, per alumne, en els diferents cicles formatius seran els que es
relacionen:

Alumnes d’educació infantil i Primària 60,00 €
Alumnes de ESO 80,00 €
Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2 120,00 €



a.  

c.  

Clàusula 4a. Tramitació de les sol·licituds i documentació.
 
Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes davant l’
Ajuntament. Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut
individual”, que serà proporcionat per l’Ajuntament.
Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
 

Certificat d’empadronament.

b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors que signa la sol·licitud.

Certificat del centre escolar de matriculació de l’alumne al curs 2019-2020.

d) Fotocòpia del número de compte corrent.
e) Justificació de la despesa fins als imports dalt indicats de la manera següent:

Alumnes d’educació infantil i Primària: factures comprovants de l’adquisició de llibres
i de material escolar.
Alumnes de ESO: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material
escolar.
Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2: Factures comprovants de l’adquisició de llibres i
de material escolar i certificat del centre escolar conforme l’alumne ha cursat tot l’any
escolar al centre.

 
Clàusula 5a. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds, serà fins el dia 20 de desembre de 2019
 
Clàusula 6a. Resolució, justificació i pagament dels ajuts.
Els ajuts i el pagament dels mateixos seran resolts per l’Alcaldia.
 
L’import serà abonat als sol·licitants, mitjançant transferència al compte corrent que s’
indiqui a la sol·licitud, que es pot recollir a les oficines de l’ajuntament.

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Aprovar les bases per ajuts per adquisició de llibres i material escolar per al curs
2019/2020.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.



 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

 Alcaldia

INFORMACIÓ D'ALCALDIA6. 
El Sr. Alcalde explica les últimes novetats en subvencions:
- Ja ha sortit la resolució de la subvenció de Dinamització territorial de la qual n'ha sigut
beneficiari l'Ajuntament de Colldejou pel projecte de Creació d'un Centre de recollida
selectiva per import de 33.039,66 €.
- També s'ha resolt la convoatòria de la subvenció del PAES 2019 de la Diputació de
Tarragona, en la qual ens ha estat concedit un ajut per import de 11.897,94 € per la segona
fase de la renovació dels tancaments del Casal municipal.
- Així mateix, informa que ha estat publicada la convocatòria del PUOSC 2020-2024, així
que cal començar a pensar en els projectes a sol·licitar.

 Sol·licitud de subvenció excepcional a Diputació per fuita d'aigua al carrer de Baix

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL7. 
El Sr. Alcalde informe als regidors que es van haver de fer unes obres de reparació d'una
fuita d'aigua al carrer de Baix i que s'ha sol·licitat la subvenció excepcional de la Diputació
de Tarragona per tal de fer front a aquesta despesa.

 Propostes, precs i preguntes

PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES8. 
El Regidor Sr. Ricard Maldonado fa una explicació detallada de en què consistirà la Festa 
Major d'hivern.
El Sr. Alcalde Jordi Sierra explica que s'esta elaborant una carta per a la població per 
encoratjar-los a reciclar millor i explicant les novetats que durà a terme l'Ajuntament.
En aquest sentit, la Sra. Regidora Marta Rofes comenta que caldria promocionar la 
reducció dels residus des de la botiga. A banda, diu que caldria tenir en compte la 
implantació d'energia solar als equipaments municipals de cara a futures subvencions.
El Regidor Sr. Ricard Maldonado comenta també que després de la dissolució de 
l'Associació de Veïns que gestionava l'equipament de la Sala del Ball, caldria pensar en fer 
una regulació de l'ús d'aquest equipament.

 Assumptes sobrevinguts

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL9. 
DEL BAIX CAMP PER REGULAR L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'ARRANJAMENT DE
CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Unanimitat

Es dona compte de l’acord que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de data 19 de
febrer de 2019 segons el qual va aprovar el conveni de col·laboració amb els ajuntaments
de la comarca per l’execució del programa d'arranjament de camins de titularitat municipal.
Una vegada estudiat el conveni i els beneficis per al nostre Ajuntament, el Ple per
unanimitat dels seus membres ACORDA:



Alcalde

Jordi Sierra Salsench

Secretari Interventor

Laura López Llopis

Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a l’execució del
programa d'arranjament de camins de titularitat municipal.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i procedir a la firma
dels convenis corresponents.
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