Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple 20 desembre 2019
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 20 de desembre de 2019
Hora d'inici: 09:30
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat (ERC)
Sr. Joan Altimira Vila (ERC)
Sr. Ricard Maldonado Fort (ERC)
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS
Secretaria
1. 13 DE NOVEMBRE DE 2019
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 15 AL NÚM. 20
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. 15 al núm. 20 de 2019, amb
un total de 6.
Resum per unitats
2 Alcaldia
3 Àrea intervenció
1 Àrea tresoreria

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

Assumpte

2019-0000015 8 de novembre de 2019

Alcaldia

Convocatòria de '13 de novembre de 2019'

2019-0000016 13 de novembre de 2019 Àrea intervenció Factures pendents amb venciment octubre
2019-0000017 13 de novembre de 2019 Àrea intervenció Proposta d'aprovacio de factures a 05/11/2019
2019-0000018 22 de novembre de 2019 Àrea intervenció Aprovació factures segons relació 19/11/2019
2019-0000019 22 de novembre de 2019 Alcaldia

Ordenació pagament factures relació 19/11/2019

2019-0000020 29 de novembre de 2019 Àrea tresoreria

Nòmines mes de novembre 2019

3. ADHESIÓ A L'ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE DANYS A
EDIFICACIONS I RESPONSABILITAT CIVIL SUBSIDIÀRIA DE L'ACM
Unanimitat

Fets
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya
recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa
previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part
de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les
necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les
actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Servei de pòlisses d’assegurances
2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant procediment obert
amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol
de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants
dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’
acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, va
aprovar adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades
per lots, per un període de dos anys amb efectes des l’1 de gener de 2016, formalitzant-se les
esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de
desembre de 2015:
Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot,
actualment cedit, de conformitat amb els antecedents que seguidament es
relacionen a favor d’AIG Europe Limited Sucursal en España.
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España

3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel que fa a tots els seus lots,
a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en la posició del CCDL en relació
amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol
altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de novembre de
2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord amb el Reglament
regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, va ser aprovada
definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12 mesos més, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, pel
que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i
ARAG, SE i al seu lot 7 adjudicat a l’entitat ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en
data 12 de desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries.
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de desembre
de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM disposant aprovar
definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 2, adjudicat a l’entitat VIDA
CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període addicional 12 mesos més, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, així
com la modificació prevista al PCAP d’aplicació consistent en incrementar el límit del
pressupost de licitació fins al 50% addicional en relació al mencionat lot com a conseqüència
de l’increment d’entitats destinatàries adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de
desembre de 2018.
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de desembre
de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte d’acord amb el seu
Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de l’Acord, adjudicat a l’entitat
SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, a favor d’AIG EUROPE
LIMITES (Sucursal en España), així com la seva pròrroga per un període addicional 12 mesos
més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de
2018, actuacions que es formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.
En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte d’
acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou
aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar
definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a l’entitat
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període addicional de
3 mesos més amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de març
de 2018.
5.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei d’
assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió
Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la citada
entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant
aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’
assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE

SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-idos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant
la signatura del corresponent contracte en data 17 d’abril de 2018.
En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat definitivament la
segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04) pel
que fa als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019
i fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la segona
pròrroga del Lot 2 per un període addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 fins
a les 24 hores del dia 30 de juny de 2019.
En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament la segona
pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa al
Lot 5 per un període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30 d’abril
de 2019.
En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament adjudicar l’Acord marc
dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08), pel Lot
1 – Vida a Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2 – responsabilitat civil patrimonial a
Zurich Insurance per un període de 24 mesos, a partir d’1 de maig de 2019.
Servei de mediació d’assegurances
6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local que
va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent licitació mitjançant
procediment obert amb valors harmonitzats de conformitat amb el que determina el TRLCSP i
resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar a la societat mercantil “Ferrer &
Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), d’
acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta entitat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se les citades
actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el corresponent contracte.
7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a
modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del servei d’
assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de
Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del
CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en
relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’
efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la qual fou
aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de 12 mesos més,
en els mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei, formalitzant-se l’
esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.)
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte d’
acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou
aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar
definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’
assegurances (Exp. 2015.01) per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de
2019 i fins les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019.

Fonaments de dret

Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP.
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis d’
assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus
efectes i extinció pel dret privat.
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc.
D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Colldejou a la segona pròrroga del contracte de l’
Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la
condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Colldejou a l’Acord marc del servei d’
assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros
Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un import de
898,09 euros.
Tercer.- Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Colldejou a l’Acord marc del servei d’
assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar les
pòlisses que a continuació s’indiquen.
Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal
en España, per un import de 975 euros.
Quart.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Cinquè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007,
Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la resta d’
interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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

4. RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA DE TRESORERIA
Unanimitat

Fets
La situació de crisi actual ha provocat que les administracions hagin retardat els seus
pagaments; incloent també les subvencions que es concedeixen als ens locals.
Per tal de fer front a aquesta situació de liquiditat a la tresoreria cal renovar la pòlissa de crèdit
que actualment té contractada amb l’entitat bancària BBVA per import de 50.000 €.
Analitzada l’oferta presentada les condicions financeres són les següents: Interès nominal Fix
0,26 %
Interès de demora tipus de l’operació + 2%
Comissió d’obertura 0,0 %
Comissió de disponibilitat 0,025 % Trimestral
Garanties Les pròpies de l’entitat

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Renovar l’operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de crèdit, amb l’entitat BBVA,
per un import de 50.000 €.
SEGON. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera BBVA, el qual s’adjunta com a
part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres anteriorment mencionades.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu
primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138
/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
QUART. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera BBVA.

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

5. INFORMES D'ALCALDIA

El Sr. Alcalde quines han estat les últimes obres executades: l'arranjament del camí dels Horts,
les obres d'arranjament de la caseta de la caldera i voltants i la substitució de les finestres del
Casal.
Així mateix, informa de la convocatòria de les subvencions del LEADER i s'inicia un debat
sobre quina proposta seria adequada. Es proposa fer un procés de participació ciutadana sobre
l'epai dels rentadors per tal de decidir el projecte a sol·licitar.

intervenció
6. APROVACIÓ DE LA BAIXA DE DRETS D'EXERCICIS TANCATS
Unanimitat

Fets
1. En data 5 de desembre de 2019 l’Alcalde/President va encarregar a la Intervenció municipal
informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats.
2. En data 13 de desembre de 2019 l’Interventor / Secretari-Interventor va emetre informe
favorable en relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents:
a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de fet, en les
anotacions comptables
#

Assentament

Exercici

Aplicació
pressupostària

NIF

Tercer

1

2011000645

2011

45005

P4300049F

Consorci
Plans Ocupació
Serra
de
582,22
2011
Llaberia

2

2015000319

2015

45003

S0811001S

Generalitat

FCLC
2015

3

2016000191

2016

45080

S0811001S

Generalitat

Joves amb talent
500,00
2016

4

2016001066

2016

46101

P4300000I

Dipu
Tarragon

Piscines 2016

225,30

5

2017001695

2017

76103

P4300000I

Dipu
Tarragon

PEXI
Inform.

199,93

Justificació

Import

Supra

2017

TOTAL

1.315,79

2.823,24

c) Compensació dels drets reconeguts en exercicis anteriors.
#

Assentament

Exercici

Aplicació
pressupostària

NIF

Tercer

Obligació
compensar

a

1

2018001499

2018

31300

B55688105

Societat
gastronomica

Traspas hotel

150,00

2

2018001851

2018

39903

B55688105

Societat
gastronomica

Traspas hotel

10,49

3

2018000117

2018

47002

B55688105

Societat
gastronomica

Traspas
llum

hotel-

1.405,97

Societat

Traspas

hotel-

Import

4

2018001500

2018

54101

B55688105

gastronomica

lloguer

880,00

TOTAL

2.446,46

3. En data 16 de desembre de 2019 el regidor delegat d’Hisenda va proposar al Ple acordar la
baixa de drets d’exercicis tancats.

Fonaments de dret
administracions públiques i procediment administratiu comú enuncia, entre d’altres, que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials o de fet existents als seus actes.
2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix, entre d’altres,
que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció, compensació o
condonació.
3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que prescriurà
als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats, el dret a
sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos
indeguts i el reemborsament del cost de les garanties i el dret a obtenir les devolucions
derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el
reemborsament del cost de les garanties.
4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que la
prescripció s’aplicarà d’ofici.
5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que els deutes
que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació per insolvència
provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa en la quantia procedent,
mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable, total o parcial, sempre que no es rehabilitin
dins el termini de prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no
s'hagués rehabilitat.
6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que els
deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació
amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor del mateix obligat. La
compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat tributari.
7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que els
deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb els requisits
que en aquella es determinin.
8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, integrats
en l’agrupació de pressupostos tancats, d’acord amb el detall que figura a la part expositiva d’
aquesta proposta.
2. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels drets relacionats
anteriorment.

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

7. BAIXA OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS
Unanimitat

Fets
1. En data 5 de desembre de 2019 l’Alcalde/President va encarregar a la Intervenció municipal
informe relatiu a la baixa d’obligacions d’exercicis tancats.
2. En data 13 de desembre de 2019 l’Interventor / Secretari-Interventor va emetre informe
favorable en relació a la baixa d’obligacions d’exercicis tancats següents:
a) Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per error material o de
fet, en les anotacions comptables
Exercici

Aplicació
pressupostària

NIF

Tercer

Justificació

Import

2017

47900

45568697-Q

Rosa
Albaladejo
Perales

Minoració xerrada

17,25

2017

22105

A43094796-

Fruites
Cambrils

Minoracions factures

63,52

2018

21900

F43010867-

Coric

Factura incorrecta

78,65

2018

22105

A43110071-

Congelats
Romero

Factura abonada

20,00

Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques enuncia, entre d’altres, que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials o de fet
existents als seus actes.
2. L’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària disposa que
prescriurà als quatre anys el dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o
liquidades si no fos reclamat pels creditors legítim. Aquest termini comptarà des de la data de
notificació del reconeixement o liquidació de la respectiva obligació.

3. L’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques regula el tràmit d’audiència.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’
agrupació de pressupostos tancats per import total de 179,42 €, d’acord amb el detall que
figura a la part expositiva d’aquesta proposta.
2. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa de les obligacions
relacionades anteriorment.

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

Assumptes sobrevinguts
8. MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIAT
D'ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES
Unanimitat
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de
2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa,
determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma
definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats
membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres
eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats,
Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
s. el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de la
immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’
exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en
llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord amb
aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol Junqueras,
respectant la immunitat que se li ha reconegut.

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha
pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i
reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada la
seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma
immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les
passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no
vegin més temps vulnerats els seus drets.
QUART. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes - com
la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i preses
politiques.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.

Secreyària

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench

