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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER DE 2019 
 
Data: 22 de març de 2019  
Hora: 12.44 – 13.39 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Jordi Sierra Salsench 
Marta Rofes Gibert  
Pere Montalvo Llorens 
Rosa Ferre Martínez 
 
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Marc Barrera Manjón. 
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 del 22/02/2019. 
2.- Informes Alcaldia: 

- Actuacions consultori 
3.- Adjudicació de l’obra Pavimentació del camí dels Horts. 
4.- Adjudicació de l’hotel “Aire de Colldejou”. 
5.- Aprovació certificació núm. 2 de les obres de la Plaça. 
6.- Aprovació de les sol·licituds de subvencions de Cultura de la Diputació de Tarragona. 
7.- Donar compte de l’aprovació de la Liquidació de l’exercici de 2018. 
8.- Pla Pressupostari a mig termini 2020-2022. 
9.- Propostes, precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1.- Aprovació de l’acta de 22 de febrer de 2019 

S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents. 
 
2.- Informes d’Alcaldia:  
Actuacions consultori: L’alcalde explica que ja s’han dut a terme les actuacions programades per la 
subvenció del consultori de l’anualitat 2018 consistents en la pintura de totes les estances. 
 
3.- Adjudicació de l’obra de Pavimentació del camí dels Horts 
 
1. Per Acord del Ple de data 18 de gener de 2019, es va aprovar l’expedient de contractació de 
“Pavimentació  d’un tram del Camí dels Horts de Colldejou” mitjançant procediment obert simplificat 
sumari. 
 
2. En data19 de febrer es publica en el perfil de contracta de l'Ajuntament l’anunci de licitació.  
 
3. Dins del termini previst han presentat oferta:  
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- Àrids i Excavacions Mont-Roig, SL 
- Excavacions Roig, SL 
- Obres Vent i Sol 2010, SL 
- Joan de Haro Orive 

 

4. Valorades les ofertes per la unitat tècnica, el licitador que ha obtingut la millor puntuació és 
Excavacions Roig, SL , essent la classificació de les ofertes la següent:  
 
ORDRE LICITADOR  Criteri 1 Criteri 2 TOTAL 
1 Excavacions Roig, SL 5,43 20 25,43 
2 Joan de Haro Orive 2,55 20 22,55 
3 Obres Vent i Sol 2010, SL 1,55 20 21,55 
4 Àrids i Excavacions Mont-Roig, SL 20 0 20 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
- Plec de clàusules administratives particulars  
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti 
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de “Pavimentació  d’un tram del Camí dels Horts de Colldejou” a 
Excavacions Roig, SL, amb NIF B43847805,  per un preu  47.284,84 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 39.078,38 €, pressupost net, i 8.206,46 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al 
tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant 
seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat 
la selecció:  

- Oferta econòmica 
- Millora en el gruix del formigó 

 
El licitador que hagués presentat certificat d'inscripció en el RELI o ROLECE estarà exempts de 
presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar així com els certificats de l’Agència 
Tributària i Seguretat Social si aquests estan vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Segon.- Nomenar responsables del contracte la Sra. Laura López Llopis. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors, a la unitat gestora de Secretaria i al responsable del 
contracte. 
  
Quart.- La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini d'execució del contracte.  



    
 
 
 
 
A j u n t a m e n t  
      d e  
 C o l l d e j o u  
          (Baix Camp) 

Plaça Sitjar s/n.   43310 COLLDEJOU.   CIF: P-4304600-B     Tel. i Fax: 977 83 72 87    mail:  aj.colldejou@colldejou.cat 

 

 
Cinquè - Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
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 des del dia següent 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 des del dia següent de la seva notificació 
 
4.- Adjudicació de la concessió d’ús privatiu de l’hotel-restaurant “Aire de Colldejou” 
 
1. Per Acord del Ple de data 22 de febrer de 2019, es va aprovar l’expedient de contractació de 
“Concessió ús privatiu hotel- restaurant Aire de Colldejou” mitjançant procediment obert simplificat 
sumari. 
 
2. En data 27 de febrer es publica en el perfil de contracta de l'Ajuntament l’anunci de licitació.  
 
3. Dins del termini previst han presentat oferta:  
 

- Damià Vidal Salvadó/Irene Zadira Muñoz Villareal 
 

4. Valorades les ofertes per la unitat tècnica, el licitador que ha obtingut la millor puntuació és Damià 
Vidal Salvadó/Irene Zadira Muñoz Villareal, essent la classificació de les ofertes la següent:  
 
 
ORDRE LICITADOR  Criteri 1 Criteri 2 TOTAL 
1 Damià Vidal Salvadó/Irene Zadira 

Muñoz Villareal 
0 3 3 

 
Fonaments jurídics 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
- Plec de clàusules administratives particulars  
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti 
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
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Primer.- Adjudicar la “Concessió ús privatiu hotel- restaurant Aire de Colldejou” a Damià Vidal 
Salvadó/Irene Zadira Muñoz Villareal, amb NIF 52.303.877- Z i 49.620.674- Z respectivament,  per un 
preu  363 €, IVA inclòs, de cànon amb el desglossament següent: 300 €, , i 63 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i 
tècniques aprovats.  
 
Condicionar la present adjudicació a la presentació per part de l'adjudicatari de la documentació 
justificativa que disposa efectivament dels mitjans que es compromet a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte de conformitat amb el plec de clàusules, així com els certificats de 
l’Agència Tributària i Seguretat Social. 
 
Segon.- Nomenar responsables del contracte la Sra. Laura López Llopis. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors, a la unitat gestora de Secretaria i al responsable del 
contracte. 
  
Quart.- La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini d'execució del contracte.  
 
Cinquè - Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
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 des del dia següent 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 des del dia següent de la seva notificació 
 
5.- Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de renovació de la Plaça de l’Església 
 
Es dona compte de les certificacions d’execució d’obra número 2 de l’obra “Renovació de la 
pavimentació i serveis de la Plaça de l’Església. Fases 1 i 2”, que importen les següents quantitats: 
Fase 1ª: 33.958,20 € (trenta-tres mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb vint cèntims) 
Fase 2ª: 33.952,70 € (trenta-tres mil nou-cents cinquanta-dos euros amb setanta cèntims) 
 
Els articles 198.4 i 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del 
sector Públic, regulen les certificacions d’obra. 
 
Aquesta certificació s’ajusta a les condicions i als preus estipulats amb el contractista. 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat els acords següents: 
 
ÚNIC.- Aprovar les certificacions 2 de l’obra “Renovació de la pavimentació i serveis de la Plaça de 
l’Església. Fases 1 i 2” per un import de 33.958,20 € i 33.952,70 € i procedir al pagament. 
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6.- Aprovació de diverses sol·licituds de subvencions de Cultura de la Diputació de Tarragona 
 
Ateses les diferents convocatòries per a l’any 2019 de la Diputació de Tarragona, que publica el BOP 
de Tarragona, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
1er.- Acollir-se a les bases i sol·licitar a la Diputació de Tarragona les següents subvencions, d’acord 
amb les bases abans esmentades: 

- Subvencions per equipaments municipals d’interès ciutadà: adquisició de material pel 
local social 

- Subvenció per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular: Fira dels Fumats 
- Projectes i activitats culturals: dinamització cultural de la població 

 
2on.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació administrativa 
per a la sol·licitud d’aquesta subvenció. 
 
7.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2018 
 
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2018 que ens les seves conclusions diu el següent: 
 
“4. CONCLUSIONS 
 
4.1. S'ha complert allò que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de 
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.  
 
4.2. El Resultat Pressupostari, una vegada practicats els ajustos  procedents és de – 32.245,87 €.  
 
4.3. El Romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 76.161,81 €: 
 
L'Ajuntament té capacitat per fer front a les seves obligacions en el curt termini i, una vegada 
realitzada la distribució del superàvit que estableix l’article 32 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es podrà informar sobre el destí d’aquest 
romanent. 
 
4.4. El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat és de 76.161,81 € 
 
4.5. La secretaria/intervenció informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost 
de l'exercici 2018.” 

8.- Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2020-2022 
 
En data 18 de març de 2019 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari 
a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la 
despesa. 
 
L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla 
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir 
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  
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L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim 
de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 
Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 

 
Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, 
com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
 
Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 

 
Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
 
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de 
març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del 
pressupostos anuals. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
1er.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020 a 2022, d’acord amb el següent 
detall: 
 
  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2018 2019 2020 2021 2022 
Capítol 1 30.217 30.250 30.855 31.472 32.102 
Capítol 2 910 1.050 1.071 1.093 1.311 
Capítol 3 109.071 125.316 127.822 130.378 132.986 
Capítol 4 105.170 125.000 127.500 130.050 132.651 
Capítol 5 3.985 4.231 4.315 4.402 4.490 
Ingressos corrents  249.354 285.846 291.563 297.395 303.539 
Capítol 6 0 0 0 0 0 
Capítol 7 102.895 125.000 125.000 125.000 125.000 
Ingressos de capital 102.895 125.000 125.000 125.000 125.000 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos financers 0 0 0 0 0 
INGRESSOS TOTALS  352.249 410.846 416.563 422.395 428.539 
            
DESPESES 2018 2019 2020 2021 2022 
Capítol 1 95.409 98.000 99.960 101.959 103.998 
Capítol 2 149.124 150.216 153.220 156.284 159.410 
Capítol 3 1.005 1.400 1.400 1.400 1.400 
Capítol 4 10.139 12.500 13.000 13.000 13.000 
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Capítol 5 0 0 0 0 0 

Despeses corrents  255.677 262.116 267.580 272.643 277.808 
Capítol 6 106.476 135.000 135.000 135.000 135.000 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 106.476 135.000 135.000 135.000 135.000 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 8.643 8.643 8.643 8.643 8.643 
Despeses financeres 8.643 8.643 8.643 8.643 8.643 
DESPESES TOTALS  370.795 405.758 411.223 416.286 421.451 
        
  2018 2019 2020 2021 2022 
Resultat pressupostari  -18.546,03 5.087,99 5.340,47 6.108,14 7.087,84 
+Crèdits gastats 
finançats amb 
romanent de 
tresor.desp.grals.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+Desviacions de 
finançament negatives 
de l'exercici  5.774,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Desviacions de 
finançament positives 
de l'exercici  19.474,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat pressupostari 
ajustat  -32.245,86 5.087,99 5.340,47 6.108,14 7.087,84 

 
2on.-  Trametre  el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
9.- Propostes, precs i preguntes 
 
La Regidora Marta Rofes pregunta si l’Associació de Veïns ja ha vingut a l’ajuntament a comunicar 
oficialment que liquida l’associació i també com es gestionaran les festes a partir d’ara. L’alcalde 
comenta que encara no han presentat comunicació oficial i que quan ho comuniquin caldrà 
estudiar les possibilitats que tenim. 
 
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 


