Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER DE 2019
Data: 22 de febrer de 2019
Hora: 13.02 – 14.10 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Marta Rofes Gibert
Pere Montalvo Llorens
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Marc Barrera Manjón i la Regidora Sra. Rosa Ferre Martínez.
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 18/01/2019.
2.- Informes Alcaldia:
- Reunió consultori
- Festa inauguració de l’aigua al Castell d’Escornalbou
- Justificació subvenció Diputació (Aigua consum 2018)
- Previsió actuacions Consultori 2018, justificar abans del 30/06/2019
2.- Aprovació de la delimitació del terme municipal amb la Torre de Fontaubella
3.- Sol· licitud del PAM 2019.
- Inversions: Substitució del grup electrògen del pou
- Despesa corrent
4.- Inici de l’expedient de contractació del servei de l’hotel “Aire de Colldejou”.
5.- Aprovació certificació núm. 1 de les obres de la Plaça.
6.- Ingrés econòmic per part de l’Estat per realitzar actuacions contra violència de gènere.
7.- Locals i Mesa Electoral de cara als propers comicis.
8.- Incorporació romanents de crèdit de l’exercici de 2018 al 2019.
9.- Propostes, precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 18 de gener de 2019
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
2.- Informes d’Alcaldia:
Reunió consultori: L’alcalde explica que va tenir una reunió amb els responsables del CAP Mont-Roig i
de la direcció d’atenció primària de l’ICS així com els alcaldes de la resta de municipis que
pertanyen a aquesta àrea bàsica. En aquesta reunió es van exposar les deficiències del servei i es va
sol·licitar un horari concret de visita a la nostra població. Esperem que puguin donar resposta a les
nostres demandes.
Festa de la inauguració de l’aigua al Castell d’Escornalbou: L’alcalde comenta que estava previst
inaugurar les obres de portar l’aigua corrent al Castell d’Escornalbou però que haurà de ser

Plaça Sitjar s/n. 43310 COLLDEJOU. CIF: P-4304600-B

Tel. i Fax: 977 83 72 87

mail: aj.colldejou@colldejou.cat

Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

posposada en motiu de la convocatòria d’eleccions generals a l’Estat i la prohibició d’inauguracions i
altres tipus d’actes polítics en les dates prèvies.
Justificació de la subvenció de control d’aigua de consum humà: Es dona compte al Ple que s’han
realitzat totes les actuacions sol·licitades en la subvenció i que s’ha procedit a la seva justificació.
3.- Aprovació de la delimitació del terme municipal amb la Torre de Fontaubella
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Colldejou emès en data 30 de juny de 2017, s’acordà l’inici dels
treballs d’atermerament amb el municipi de la Torre de Fontaubella, expedient iniciat a instància del
Departament de Governació i Administracions Públiques d’acord amb allò que preveu l’art. 28.1 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.
Atès que en data 13 de febrer de 2019 es va redactar i signar l’Acta de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Colldejou i la Torre de Fontaubella.
De conformitat amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, el Ple dels Ajuntaments
afectats han d’aprovar l’acta de delimitació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
dels seus membres de la Corporació.
Atès els articles 12.3, 19, 25, 27.3.c, 28.1, 114.2.c, 179.1.b i 184.1 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.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió de les operacions de delimitació del terme municipal de Colldejou
amb el municipi de la Torre de Fontaubella, celebrada el dia 13 de febrer de 2019 que consten
signades pels membres de les Comissions de delimitació compareixents en cada cas.
Segon.- Notificar als Ajuntaments afectats, a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya el present acord per al seu
coneixement i als efectes pertinents.
4.- Sol·licitud de subvenció al PAM 2019
Ateses la convocatòria de les Bases del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2019 de la Diputació de
Tarragona, que publica el BOP de Tarragona de data 23 de gener, 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:
- Programa d’inversions: 12.905,81 € per a la substitució del grup electrògen del dipòsit d’aigua
municipal.
- Programa de despesa corrent: 13.535,19 € per a despeses de manteniment.
2on.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació administrativa
per a la sol·licitud d’aquesta subvenció.
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5.- Inici de l’expedient de concessió d’ús públic de l’hotel-restaurant “Aire de Colldejou”.
ANTECEDENTS:
L'Ajuntament de Colldejou és propietari de l'immoble situat a carrer La Coma s/n, on
desenvolupant des de fa alguns anys l'activitat d’hotel per part de tercers.

es porta

Consta inscrit en l'inventari de béns de la Corporació com a bé de domini públic, per la qual cosa la
destinació pròpia del mateix és la seva utilització per a l'ús general, tanmateix es pot limitar aquest ús
mitjançant l'atorgament de la concessió.
L’Ajuntament ha rescindit el contracte amb l’anterior concessionari, essent necessari iniciar un nou
procediment de licitació.
Per part de Secretària s’ha emès informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir,
i s’han redactat el Plec de clàusules administratives i Tècniques particulars que regulen el
procediment de selecció del concessionari i els drets i obligacions de les parts.
FONAMENTS:
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), en aquells
articles declarats bàsics.
- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, (RPEL).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril (TRLMRLC)
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, del 12 d’octubre (RGLCAP)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic
De conformitat amb la Disposició addicional 2a del TRLCSP l'Alcalde es l’òrgan competent per
l’adjudicació de les concessions sobre béns de les entitats locals quan el seu valor no superi el 10 %
dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient administratiu per la concessió d'ús privatiu l’hotel municipal Aire de
Colldejou mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació de 3.600
€ i 756 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte
de vint-i-un mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació.
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Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació, per que en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart.- Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
Jordi Sierra Salsench Titular , Pere Montalvo Llorens suplent
Laura López Llopis Titular, Mario Rofes Salsench suplent
Cinquè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació.
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.
6.- Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres “Renovació de la pavimentació i serveis de la
Plaça de l’Església. Fases 1 i 2”
Es dona compte de les certificacions d’execució d’obra número 1 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: 19.522,17 € (dinou mil cinc-cents vint-i-dos euros amb setanta-un cèntims)
Fase 2ª: 15.010,76 € (quinze mil deu euros amb setanta-sis 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 1 de l’obra “Renovació de la pavimentació i serveis de la Plaça de
l’Església. Fases 1 i 2” per un import de 19.522,17 € i 15.010,76 € i procedir al pagament.
7.- Ingrés econòmic per part de l’Estat per realitzar actuacions contra la violència de gènere.
Es dona compte al Ple de l’ingrés rebut per part dels Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la
Cortes e Igualdad per import import de 719,60 € que s’ha de destinar a la realització d’actuacions en
matèria de prevenció i lluita contra la violència de gènere. Les actuacions han de tenir lloc abans del
dia 30 de juny d’aquest any.
Així mateix, es facilita als regidors un dossier amb possibles actuacions a realitzar per tal que puguin
escollir les més adients.
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8.- Incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al pressupost 2019.
Es dona compte al Ple de la resolució d’alcaldia de data 11 de febrer de 2019 que aprova la
modificació del pressupost de l’anualitat 2019 per la incorporació de romanents de crèdit de l’any
2018, amb el següent contingut:

“RESOLC
L'aprovació de l'Expedient de Modificació de Crèdits 1/2019 al vigent Pressupost de la corporació en
el corrent exercici de 2019, de la classe dels d'Incorporació de Romanents de Crèdit no utilitzats en el
Pressupost de l'exercici anterior, i per import total de Cent seixanta quatre mil set-cents cinquanta nou
amb noranta dos (164.759,92 €), afectant a les següents partides pressupostàries :

Partida
01-450-61901-01

Partida
01-450-61903-01

Partida
01-450-61904-01

Despesa
Concepte
Pavimentació
camins
Generalitat
Despesa
Concepte
Obra plaça
Església 1ª
fase
Despesa
Concepte
Obra plaça
Església 2ª
fase

Finançament
Concepte

Import

Partida

19.474,69

01-87010-01

Import

Partida

72.459,18

01-76104-01
01-87000-01

Subv. PAM 2017
F. Propis RTDG

68.836,22
3.622,96

Partida
01-76105-01
01-76106-01
01-87000-01

Finançament
Concepte
Subv. PAM 2018
Subv. PEXI 2018
F. Propis RTDG

Import
59.469,75
5.637,00
7.719,30

Import
72.826,05

RT afectat

Finançament
Concepte

Total romanent de crèdit que s’incorpora

Import
19.474,69

Import

164.759,92

No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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