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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE MAIG DE 2019 
 
Data: 3 de maig de 2019  
Hora: 12.40 – 13.30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 

Jordi Sierra Salsench 
Rosa Ferré Martínez 
Pere Montalvo Llorens 
 
Excusa la seva assistència la Regidora Sra. Marta Rofes Gibert i 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 28/04/2019. 
2.- Informes d’alcaldia 

 - Sol·licitud subvenció compensació càrrecs electes 
 - Subvenció per fenòmens meteorològics 
3.- Aprovació del seguiment del Pla Econòmic Financer 
4.- Aprovació de la confecció del Pla de Sanejament Financer 
5.- Inici de l’expedient de contractació dels vigilants de piscina 
6.- Aprovació de la celebració de la Festa de la Gent Gran 

7.- Sol·licitud de diverses subvencions de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona 
8.- Aprovació de les certificacions 3 i 4 de l’obra “Renovació de serveis i pavimentació de la Plaça de 
l’Església. Fases 1 i 2” i Certificat Final d’Obra 
9.- Comunicacions d’obres 
10.- Sol·licitud de pas de la Cursa dels Fumats 
 

Desenvolupament de la sessió:  
 
1.- Aprovació de l’acta de 28 d’abril de 2019 

S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents. 

 
2.- Informes d’alcaldia 
 - Sol·licitud subvenció compensació càrrecs electes: Es dona compte al Ple de la sol·licitud de 
la subvenció per la compensació de càrrecs electes de l’anualitat 2019 
 - Subvenció per fenòmens meteorològics: Es dona compte al Ple que la Diputació de 
Tarragona ha convocat una nova línia de subvencions per fenòmens meteorològics. 

 
3.- Donar compte del seguiment del Pla Econòmic Financer 
 
Es dona al compte al Ple de l’elaboració de l’informe de seguiment del compliment del Pla Econòmic 
Financer 2018-2019 amb les següents conclusions: 
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“Es constata l’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost 2018, 
primer exercici del Pla Econòmic-Financer 2018-2019, i conseqüentment no s’assoleix l’equilibri 

perseguit. El motiu de l’incompliment ha estat el no haver assolit els ingressos corrents previstos. 
Malgrat l'incompliment esmentat en la liquidació 2018 i tenint en compte que el 2019 és l’últim any de 
vigència del PEF, l'ajuntament disposa fins l’any 2019 per complir amb els objectius d’estabilitat. 
Sempre i quan l’ajuntament ajusti l’execució del pressupost 2019 a les previsions contemplades en el 
PEF, no es preveuen problemes per complir amb els objectius d’estabilitat. 
Donat l’estalvi negatiu produït, l’ajuntament ha d’aprovar un pla de sanejament financer a un termini 

màxim de 3 anys.” 

 
Per tot això el Ple es dona per assabentat. 
 
4.- Aprovació de la confecció del Pla de Sanejament Financer 
 
Atès que és necessari formular un Pla de sanejament financer per al període 2019-2022, per 

incompliment de l’indicador de l’estalvi net. 
 
Atès l’establert al punt 8 de la nota informativa de 23 de gener sobre el règim de tutela financera dels 
ens locals per a l’exercici 2019. 
 
Atès que els serveis econòmics de la Diputació de Tarragona han elaborat l’informe de confecció del 

Pla de Sanejament Financer. 
 
Per tot això, per unanimitat dels seus assistents (3 vots), ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Sanejament Financer d’aquest Ajuntament pel període 2019-2022, segons el 

text que consta a l’expedient. 
 
El Pla de Sanejament té com a recomanacions: 
 
1. La gestió de l’Economat en el període 2016-2018 ha estat deficitària, mentre s’ha ingressat un total 
de 170.993 €, les despeses han sigut de 198.1054 €, suposant un dèficit total de -27.112 €, una mitja de 

-9.037 € anuals. 
Cal tenir en compte que si es vol continuar donant el servei de l’Economat s’ha de fer front a unes 
pèrdues mitjanes anuals de -9.037 €. 
 
2. Donat que l’equilibri entre drets reconeguts i les obligacions reconegudes està molt ajustat, es 
recomana modificar les ordenances fiscals per incrementar els ingressos tributaris, ja que analitzats els 

tipus observem que aquests són molt baixos, situant-se la majoria per sota de la mitja dels municipis 
de la comarca del Baix Camp tal com mostra el gràfic i la taula següent. 
 
Segon.- Trametre la documentació relativa al Pla de Sanejament al Departament de la 
vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
 

5.- Inici de l’expedient de contractació dels vigilants de piscina 
 
El proper dia 22 de juny es preveu l’inici de la temporada d’estiu de la piscina municipal, per la qual 
cosa es fa necessari i urgent la creació d’una borsa de treball per a la contractació amb caràcter 
temporal de dos vigilants pel correcte  funcionament del servei. 
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Donat que s’han  confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 

 
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels  presents ( 3 vots) ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les  bases reguladores del procés per la constitució d’una borsa de treball per a la 
selecció de 2 places temporals de vigilants de banyistes per les piscines municipals de Colldejou  
temporada 2019. 

 
Segon. Convocar les proves selectives per seleccionar els vigilants. 
 
Tercer.  Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la Província , al 
tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal. 
 

6.- Aprovació de la celebració de la Festa de la Gent Gran 
 
El senyor alcalde diu que aviat arribarà la festa de Sant Isidre que ja estan treballant en l’organització 
de la mateixa. 
 

El Ple, per unanimitat dels seus assistents acorda la celebració del dinar a l’hotel Aire de Colldejou i 
l’actuació del grup musical “Orgue de Gats”, contractats a través de l’ecataleg. 
 
L’alcalde explica que estan convidats tots els regidors. 
 
7.- Sol·licitud de diverses subvencions de Medi Ambient 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 pel control d’aigua de consum humà 
- Subvenció per la millora de les instal·lacions del consultori mèdic 
- Subvenció per la seguretat en zones de bany 
- Subvenció per a l’energia sostenible i el canvi climàtic 

 
2on.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació administrativa 

per a la sol·licitud d’aquesta subvenció. 
 
8.- Aprovació de les certificacions 3 i 4 de l’obra “Renovació de serveis i pavimentació de la Plaça de 
l’Església. Fases 1 i 2” i Certificat Final d’Obra 
 
Es dona compte de les certificacions d’execució d’obra número 3 i 4 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: 22.761,83 € i 3.443,64 € i Fase 2ª: 28.942,68 € i 2.166,64 €. 
 
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. 
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Per tot això, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 

 
Primer.- Aprovar les certificacions 3 i 4 de l’obra “Renovació de la pavimentació i serveis de la Plaça 
de l’Església. Fases 1 i 2” i procedir al pagament. 
 
Segon.- Aprovar el certificat final d’obra de “Renovació de la pavimentació i serveis de la Plaça de 
l’Església. Fases 1 i 2” i trametre tota la documentació justificativa a la Diputació de Tarragona. 
 
9.- Comunicacions d’obres 
 

Es dona compte de les comunicacions prèvies per execució d’obres que s’han presentat fins a la 
data i que es detallen a continuació   
 

1. Comunicació presentada pel Sr. CRG per realitzar obres d’arranjament de la façana de la 
vivenda situada a C/ Baix, 40. 

2. Comunicació presentada pel Sr. TPC per realitzar obres d’arranjament de la façana de la 
vivenda situada a C/ Baix, 12. 
 

Atès que totes les comunicacions reuneixen els requisits exigits per la normativa aplicable, i 
presenten el model de documentació aprovat en el Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 
2016, el Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat  i no presenta cap advertiment.   

 
10.- Sol·licitud de pas de la Cursa dels Fumats 
 

Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de la sol·licitud de data 29 d’abril presentada pel Sr. Joan 
Carbonell Rodríguez en representació de l’empresa Naturtime, interessant l’autorització de pas pel 
terme municipal de Colldejou de la prova esportiva de VII TRAIL COLLDEJOU que tindrà lloc el proper 
diumenge dia 28 de juliol. 
 
Després d’haver estudiat els camins del nostre terme municipal per on passarà la prova i conscients 

de la necessitat d’incentivar les iniciatives esportives, provinguin tant d’habitants de la nostra 
població com de les poblacions veïnes; el Ple, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
1.- Autoritzar el pas de la prova esportiva de VII TRAIL COLLDEJOU pels camins del nostre terme 
municipal indicats a la seva sol·licitud. 
 

2.- Condicionar aquesta autorització al bon ús dels camins i a la neteja dels mateixos un cop s’hagi 
acabat la cursa. 
 
3.- S’hauran de senyalitzar els camins degudament i prendre les mesures necessàries de seguretat. 
 
4.- Cedir l’espai de dutxes i vestuaris de la zona esportiva per a l’ús dels corredors. 

 
5.- Comunicar aquest acord al sol·licitant. 
 
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 


