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ACORDS

 Secretaria

PLE DE DATA 27 DE SETEMBRE1. 

Unanimitat

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1 AL NÚM. 112. 
DE 2019
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 1 al núm. 11 de 2019,
amb un total de 11.

Resum per unitats
1 Alcaldia

7 Àrea intervenció

3 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2 0 1 9 -
0000001

20 de setembre de
2019

À r e a
intervenció

Resolució aprovació nòmines

2 0 1 9 -
0000002

25 de setembre de
2019

Alcaldia Convocatòria de 'Ple de data 27 de setembre'

2 0 1 9 - 27 de setembre de À r e a



2.  

3.  

0000003 2019 intervenció Proposta d'adjudicació del contracte

2 0 1 9 -
0000004

27 de setembre de
2019

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures

2 0 1 9 -
0000005

30 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Col.locació gratuita de cartells

2 0 1 9 -
0000006

30 de setembre de
2019

À r e a
intervenció

Proposta d'adjudicació del contracte Pavimentació tram camí
dels Horts

2 0 1 9 -
0000007

1 d'octubre de 2019
À r e a
Secretaria

Aleccions Generals, Col·locació de Cartells

2 0 1 9 -
0000008

2 d'octubre de 2019
À r e a
Secretaria

Pagament factures Mapamundi, Cal Centro i Cristina Miró

2 0 1 9 -
0000009

4 d'octubre de 2019
À r e a
intervenció

Aprovació despesa Mapamundi, Cal Centro i Cristina Miró

2 0 1 9 -
0000010

4 d'octubre de 2019
À r e a
intervenció

Proposta d'adjudicació del contracte

2 0 1 9 -
0000011

11 d'octubre de
2019

À r e a
intervenció

Aprovació factures INPEMA, AGUILÓ i Consell

APROVACIÓ DEL MODEL SIMPLIFICAT DE CONTROL INTERN EN RÈGIM DE3. 
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA

Unanimitat

Fets

A. ANTECEDENTS
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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 (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’
abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RD 424/2017).

L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran

en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de
la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de
control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin
reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.

El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a
l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a
les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del
sector públic.

 



4.  

5.  

6.  

La Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’
octubre de 2018 va aprovar prestar el servei d’acord al model conceptual i jurídic de
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels
ens locals del Camp de Tarragona i de les terres de l'Ebre, que inclou:

- Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’
abril, amb els extrems o requisits a verificar per a cadascun d’ells, i que engloben tots els
tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquelles a les
quals sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització prèvia.

- La relació de procediments segons la tipologia de l’expedient, de caràcter bàsic per a
cada tipus de despeses i obligacions sotmeses a aquest règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia, per a l’adaptació al sector públic local dels requisits fixats als Acords de
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011,
i de 20 de juliol de 2018, pels quals es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de
la Llei general pressupostària respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics, o els que siguin vigents en cada moment, es concreten en l’Annex 2 “Índex
de procediments subjectes a funció interventora” publicat en el BOPT núm. 203 de data 23
d’octubre de 2018.
- Els requisits específics per a cada tipus d’actuacions a verificar en la fiscalització prèvia i
la intervenció prèvia i en les bestretes de caixa fixa i en els pagaments a justificar, així com
dels aspectes o requisits a comprovar, es concreten en l’Annex 3 “Fitxes individuals per a
cada procediment dels requisits a verificar en l’exercici de la funció interventora” publicat en
el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.

 

S’ha disposat la formació d’expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i
obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst
en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i
de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’
Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, així com per sol·licitar l’assistència per
implementar el model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i
obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
aprovada la seva prestació per de la Diputació de Tarragona en el Decret del Diputat
delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat al BOPT núm. 203 de data
23 d’octubre de 2018.

 

En data 11 d'octubre de 2019 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’
Entitat.

Fonaments de dret

B. FONAMENTS JURÍDICS
1. Normativa aplicable: està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)



a.  
b.  

c.  

b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. 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
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’
Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

2. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici
de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional,
exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb
plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui
objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir
independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan
interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li han d’habilitar els
mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu
de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici
mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per
cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.
3. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’
exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de
sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes
informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden
sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’
assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos,
els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
4. L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern
simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de
comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local,
aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents :

Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els
3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.
La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del
pressupost el de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat
definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per
a l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del
pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del TRLRHL, corresponent a l’
últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del número d’habitants s’efectuarà en
funció de les xifres de població resultants de la última revisió del padró municipal.
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests
requisits, només estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta
circumstància es manté durant tres exercicis consecutius; tenint en compte que el model de
control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas, per exercicis complerts i per totes les entitats
que formen part del sector públic de l’entitat local.



 
Aquest Ajuntament / Entitat local, d’acord amb les xifres de població resultants de la última
revisió del padró municipal, té una població de dret de 172  habitants, i l’import de les
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el
de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms,
es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’
article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat,
és de 385,764,24 €, variables de població i pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit
d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pugui acollir, d’acord
amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat.
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern
simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim
ordinari i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió
econòmica de l’Entitat Local, no sent d’aplicació obligatòria la funció de control financer,
sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en l’article
29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles actuacions la realització de les quals per l’
òrgan interventor deriva d’una obligació legal.
L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les
entitats locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el
general; no obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera
raonable, sobretot pel que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’
aplicació de la fiscalització prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns
de conformitat amb els articles 219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017.
5. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local
podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
6. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de
la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’
exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els
articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. Aquesta modalitat no serà extensiva als actes de
devolució d’ingressos tal i com estableix l’art. 9.3 del RD 424/2017.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per
actuacions comprovatòries de control financer.
7. La Diputació de Tarragona per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre
de 2018 ha aprovat prestar el servei d’acord a un model de fiscalització i intervenció
limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre que comprèn els extrems descrits en el punt 4 del
present acord.
8. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que,
addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran
la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a
finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en
les actuacions públiques. El model d’assistència de la Diputació de Tarragona està
configurat de forma que inclou tots els requisits mínims fixats pel RD 424/2017, i que son
idèntics als aplicats per l’Administració de l’estat en el seu àmbit competència, de forma que
la implantació del mateix implica que l’ajuntament no aprovarà extrems addicionals. D’



aquesta forma, el model aplicat per l’Ajuntament resultarà completament normalitzat amb
tots els ajuntaments que l’adoptin, no només de la demarcació territorial de Tarragona, sinó
de tot l’àmbit del territori català. El model així definit, respondrà i atendrà plenament les
verificacions i requisits mínims exigibles. Alhora, el manteniment per a l’ajuntament de l’
aplicació que gestiona el model, serà íntegrament mantinguda per la Diputació, amb el
conseqüent estalvi total de costos per a l’Ajuntament, i evitant qualsevol tasca instrumental
d’ administració del mòdul informàtic, que serà íntegrament administrat per la Diputació de
Tarragona.
9. L’informe emès per la Secretaria Intervenció de l’Entitat va considerar adient, i la
Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, l’aplicació del
règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics,
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i la sol·licitud de l’assistència
per la implantació del model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i
obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre,
aprovada la seva prestació per la Diputació de Tarragona perl Decret del Diputat delegat
del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre
de 2018.
10. I igualment va considerar adient, el mateix Informe de Secretaria ’Intervenció, la
proposta d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els seus drets i ingressos.
11. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquesta fiscalització i la inexistència d’un
sistema informàtic propi que faciliti la tasca, es considera adient sol·licitar a la Diputació de
Tarragona l’assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la
funció interventora, assistència en el manteniment del programari I assistència en la
formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Aplicar el pel control intern de l’activitat econòmica financera derègim simplificat 
l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de
28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector
Públic Local, amb efectes de 18 d'octubre de 2019.
Segon.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa

, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobrede raó en comptabilitat
els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma
reglamentària esmentada, i amb efectes igualment de 18 d'octubre de 2019.
Tercer .- Adoptar el règim de  de requisitsfiscalització i intervenció limitada prèvia
bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes
que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47
/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb efectes de 18 d'octubre
de 2019.
Quart.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de
Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i
publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, i, correlativament, sol·licitar a la
Diputació de Tarragona l’assistència per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i



intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser aprovada la seva prestació en l’
esmentat Decret.
Cinquè.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de
comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.
Sisè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’entrada en vigor del
present acord.
Setè.- Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament.
Vuitè.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.

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

SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DEL DIA 10 DE NOVEMBRE4. 
DE 2019

Unanimitat

Fets

En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 230, de data 24 de setembre de 2019, es publica el
Reial decret 551/2019, d‘1 d’abril, de convocatòria d’eleccions a les Corts Generals a
celebrar el dia 10 de novembre d’enguany.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic
entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent que
sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que
selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar
part de la mesa.

Fonaments de dret

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)

En conseqüència, :S'ACORDA



10.  

Primer.- Designar membres titulars i suplents de la mesa electoral del municipi a les
persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.
Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’
acompanyarà un manual d’instruccions sobre els seves funcions.
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s a
la Junta Electoral de Zona.

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

APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 20205. 

Unanimitat

La Conselleria d’Empresa i Ocupació te previst publicar l’ordre que establirà el calendari de
festes locals a Catalunya per a l’any 2020.
Per aquest motiu, tal i com estableix el RD 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple de l’Ajuntament
ha de fixar les dues festes locals de cada municipi.
Atès que l’Ordre preveu que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni
coincidir amb cap de les festes laborals establertes per l’any 2020, és per lo que el Ple
acorda, per unanimitat que, de cara al proper any 2020, les festes locals del municipi de
Colldejou siguin els dies següents:

d’agost (Festa de Sant Llorenç).

    24 d’octubre (Festa de Sant Rafel).

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE6. 
L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

Majoria absoluta (4 vots a favor de ERC i 1 vot en contra de Juntsx Cat)

Fets

Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal que regula l’Impost
de Béns Immobles.
Per aquest motiu aquesta alcaldia va substanciar una consulta pública, a través del portal
web de l’Ajuntament en la qual es va demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions
més representatives potencialment afectats per la modificació de la mencionada Ordenança
fiscal.



Fonaments de dret

- els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 8 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Fiscal i de
règim local de Catalunya estableixen que una de les potestats que corresponen a l’
Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’Ordenança que ara es demana
modificar regula una matèria que és competència d’aquest Ajuntament.
- en aquest sentit, l’art. 15 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 disposa que les entitats locals
poden exercir la seva potestat normativa a través de l’aprovació de les respectives
ordenances fiscals.
- el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, segons diu l’art. 17 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 en els termes del que disposen els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 52 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 i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

En conseqüència, :S'ACORDA

Per tot això, proposo:
Que el Ple debati i aprovi, en la propera sessió que celebri, per majoria simple dels
membres presents:
1. L’aprovació inicial del de la modificació del text de l’Ordenança fiscal reguladora de l’
Impost de Béns Immobles, que té la redacció següent:
“La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents:
Ajuntament
de
Colldejou
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans 0,50
Béns immobles rústics 0,50
Béns immobles de característiques especials 0,50”
2. La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança
fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles, mitjançant edicte que s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com en el portal
de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.colldejou.cat. En aquest edicte s’ha de
donar audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial d’
aprovació de la modificació esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial
elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de l’Ordenança fiscal s’han de publicar
en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de transparència d'aquest
Ajuntament, al web www.colldejou.cat.
1. Acte de tràmit no qualificat.
En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. En aquest
cas si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix



Alcalde

Jordi Sierra Salsench

Secretari Interventor

Laura López Llopis

interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la seva notificació.

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

 Propostes, precs i preguntes

PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES7. 
La Regidora Sra. Marta Rofes comenta respecte l'increment de l'ordenança reguladora de
l'IBI que la vivenda és un tema bàsic per a les famílies i que no troba correcte incrementar
aquesta despesa.
L'Alcalde explica que finalment en referència a la sol·licitud del PUSOC s'ha decidit elaborar
dos projectes; un per cada línia d'inversions: renovació de la pavimentació i serveis de la
Plaça Sitjar i renovació de pavimentació i serveis del carrer de Baix.


