
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: 13 de novembre de 2019
PleÒrgan: 

OrdinàriaCaràcter: 
Jordi Sierra SalsenchPresident/a: 

Laura López LlopisSecretari/ària: 
13 de novembre de 2019Dia: 

09:30Hora d'inici: 
10:10Hora de finalització: 

Sala de plensLloc: 

Assistents:

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

Excusen la seva assistència:

Sr. Joan Altimira Vila (ERC)

ACORDS

 Secretaria

PLE 16 D'OCTUBRE DE 20191. 

Unanimitat

PLE 17 D'OCTUBRE DE 20192. 

Es deixa constància que hi ha un error tipogràfic en el punt d'aprovació de la modificació de
l'ordenança reguladora de l'IBI. On diu "IBI rústic 0,50" ha de dir "IBI rústic 0,70".

Unanimitat

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 12 AL NÚM.3. 
14 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. 12 al núm. 14 de 2019,
amb un total de 3.



Resum per unitats
2 Alcaldia

1 Àrea intervenció

Detall dels Decrets
Núm. decret Data Unitat Assumpte
2019-0000012 14 d'octubre de 2019 Alcaldia Convocatòria de 'Ple 16 d'octubre de 2019'

2019-0000013 15 d'octubre de 2019 Alcaldia Convocatòria de 'Ple extraordinari 18 d'octubre de 2019'

2019-0000014 29 d'octubre de 2019 Àrea intervenció Resolució aprovació nòmines

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PUOSC4. 

Unanimitat

En data 23 de juliol de 2019, mitjançant del Decret 169/2019 s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al
període 2020-2024.
L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya és impulsar accions per tal de fer
possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals
consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la
creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.
L’estructura del PUOSC per al període 2020-2024 inclou la línia de subvencions per a
inversions i la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits.
L’Ajuntament de Colldejou pretén acollir-se a les subvencions del PUOSC aprovades pel
Departament de la Presidència.
Per això es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
1er.- Aprovar les memòries valorades a presentar al PUOSC amb el següent contingut:
"impermeabilització del Casal i renovació de pavimentació i serveis del carrer de Baix" i
"Renovació de pavimentació i serveis de la Plaça Sitjar i accessos".
2on.- Acollir-se a les bases i sol·licitar a la Diputació de Tarragona les següents
subvencions, d’acord amb les bases abans esmentades:

Programa d’inversions: 252.785,18 € per a la Renovació de pavimentació i serveis
de la Plaça Sitjar i accessos.
Programa d'acció territorial per a petits municipis: 120.951,20 € per a la
impermeabilització del Casal i rneovació de pavimentació i serveis del carrer de Baix.

3er.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació
administrativa per a la sol·licitud d’aquesta subvenció.
 

 Intervenció

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 20185. 

Unanimitat

Fets



Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte General del pressupost de l’exercici
2018 d’aquesta corporació.
En sessió de data 27 de setembre de 2019 la comissió Especial de Comptes va informar
favorablement al compte general.
El compte general amb l’informe de la comissió especial de comptes es sotmet a informació
pública al BOPT, tauler i seu electrònica de la Corporació.
En data 8 d'octubre es publica en el BOPT l’anunci d’informació pública del compte general,
iniciant-se el termini per poder presentar reclamacions, reparaments o observacions.
Durant el termini d’exposició pública del Compte General de la corporació corresponent a l’
exercici de 2018, així com en els vuit dies més  s’han presentat objeccions niNO
al·legacions.

Fonaments de dret

Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 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.

 
 

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 DEL PRESSUPOST EXERCICI 20206. 

Unanimitat

Fets

Per part de l'Alcaldia s'ha elaborat el projecte de pressupost general, així com la plantilla de
personal i els annexos corresponents per a l'exercici 2020 que es presenta per a la seva
aprovació, ascendeix a un total de 524.350,00 € i esta integrat per:

- El de la pròpia entitat 524.350,00 €
d’acord amb el següent detall:
 
 

ENS
DEPENDENT 1

PRESSUPOST
D'INGRESSOS  

ENS
DEPENDENT 1

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1 37950,00   Capítol 1 102.000,00

Capítol 2 1000,00   Capítol 2 160.800,00

Capítol 3 126.425,00   Capítol 3 1.050,00

Capítol 4 130.275,00   Capítol 4 12.700,00

Capítol 5 3.700,00   Capítol 5 2.207,00

Capítol 6     Capítol 6 236.950,00

Capítol 7 225.000,00   Capítol 7  

Capítol 8     Capítol 8  

Capítol 9     Capítol 9 8.643,00

TOTAL 524.350,00   TOTAL 524.350,00

 
 
 

CONSOLIDAT PRESSUPOST
D'INGRESSOS   CONSOLIDAT PRESSUPOST DE

DESPESES

Capítol 1 37.950,00   Capítol 1 102.000,00

Capítol 2 1.000,00   Capítol 2 160.800,00

Capítol 3 126.425,00   Capítol 3 1.050,00

Capítol 4 130.275,00   Capítol 4 12.700,00

Capítol 5 3.700,00   Capítol 5 2.207,00

Capítol 6 0,00   Capítol 6 236.950,00

Capítol 7 225.000,00   Capítol 7 0,00

Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00



Capítol 9 0,00   Capítol 9 8.643,00

TOTAL 524.350,00   TOTAL 524.350,00

 
4. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació
del pressupost general de la corporació.
5. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès:
 INFORME FAVORABLE
6. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels principis que
estableix la Llei orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha emès:
INFORME FAVORABLE

Fonaments de dret

1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:

a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia
que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat
inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual
depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació
detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el
seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans
del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com
els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.

3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que
sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms,
el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la
Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de
l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la
seva aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost
general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:



- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys,
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils
amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes
autònoms i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.

6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar
reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten
reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al
qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí
oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’
administració de l’estat i la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada
publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que
contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les
despeses de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la
normativa de pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’
art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’
estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen,
el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació
exigida per al seu ingrés.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Aprovar inicialment el pressupost general i els seus annexos per a l’exercici "n"+1 d’
acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute
públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
 



ENS
DEPENDENT 1

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

  ENS
DEPENDENT 1

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1 37950,00   Capítol 1 102.000,00

Capítol 2 1000,00   Capítol 2 160.800,00

Capítol 3 126.425,00   Capítol 3 1.050,00

Capítol 4 130.275,00   Capítol 4 12.700,00

Capítol 5 3.700,00   Capítol 5 2.207,00

Capítol 6     Capítol 6 236.950,00

Capítol 7 225.000,00   Capítol 7  

Capítol 8     Capítol 8  

Capítol 9     Capítol 9 8.643,00

TOTAL 524.350,00   TOTAL 524.350,00

 
 

CONSOLIDAT PRESSUPOST
D'INGRESSOS   CONSOLIDAT PRESSUPOST DE

DESPESES

Capítol 1 37.950,00   Capítol 1 102.000,00

Capítol 2 1.000,00   Capítol 2 160.800,00

Capítol 3 126.425,00   Capítol 3 1.050,00

Capítol 4 130.275,00   Capítol 4 12.700,00

Capítol 5 3.700,00   Capítol 5 2.207,00

Capítol 6 0,00   Capítol 6 236.950,00

Capítol 7 225.000,00   Capítol 7 0,00

Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00   Capítol 9 8.643,00

TOTAL 524.350,00   TOTAL 524.350,00

 
 

2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 525.813,00
€ , d’acord amb el següent(l’import a emplenar és el de la darrera línia del següent quadre)
detall:
 

  Despesa no financera

Capítol 1 102.000,00

Capítol 2 160.800,00

Capítol 3 1.050,00

Capítol 4 12.700,00

Capítol 5 2.207,00

Capítol 6 236.950,00

Capítol 7 0,00

Despesa no financera 515.707,00

   

   

   

Regla despesa liquidació 2019 251.672,55

Regla despesa pressupost 2020 241.566,55



AlcaldeSecretari Interventor

marge compliment regla de la despesa 10.106,00

marge compliment estabilitat 70.206,01

   

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament

10.106,00

   

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 525.813,00

 
4. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la

 i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,Província
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
6. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes de
presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en
els termes que estableix l’art. 169 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.
 

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

 Propostes, precs i preguntes

PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES7. 
La Sra. Marta Rofes comenta que ha parlat amb l'empresa d'energia eòlica i que es podria
organitzar una reunió amb ells el proper dia que hi ha Ple perquè ens expliqui les seves
possibilitats.
El Sr. Alcalde explica que ha parlat amb els que gestionen el bar per parlar del seu
funcionament i sobre la renovació del mateix, doncs el contracte actual finalitza el proper
dia 31 de gener de 2020. 
El Sr. Vidal també comenta la situació de l'hotel i la necessitat de parlar amb les persones
que l'estan gestionant i anar fent inversions.



Jordi Sierra SalsenchLaura López Llopis


