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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 28 de febrer de 2020
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 28 de febrer de 2020
Hora d'inici: 12:00
Hora de finalització: 14:30
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. PLE 31 DE GENER 2020
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 21 DE 2019 AL
NÚM. 5 DE 2020
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. 21 de 2019 al núm. 5 de
2020, amb un total de 9.
Resum per unitats
8 Alcaldia
1 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte
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20190000021

18 de desembre Alcaldia
de 2019

Convocatòria de 'Ple 20 desembre 2019'

20190000022

27 de desembre
Alcaldia
de 2019

Contractació menor concessió d'ús privatiu del Casal Municipal

20190000023

27 de desembre
Alcaldia
de 2019

Aprovació relació de factures de data 18/12/2019

20190000024

27 de desembre
Alcaldia
de 2019

Ordenació pagament relació factures 18/12/2019

20200000001

10 de gener de
Alcaldia
2020

Contracte menor "Creació centre recollida selectiva per
implantació Porta a Porta"

20200000002

24 de gener de
Alcaldia
2020

Aprovació de factures llistat a 21/01/2020

20200000003

24 de gener de
Alcaldia
2020

Ordenació de pagament de factures llistat 21/01/2020

20200000004

29 de gener de
Alcaldia
2020

Convocatòria de 'Ple 31 de gener 2020'

20200000005

3 de febrer de 2020

Àrea
Secretaria

Proposta pagament nòmines gener 2020

3. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL POU D'AIGUA MUNICIPAL
Unanimitat

Fets
1. Atesa la necessitat de contractar l’obra d'arranjament del pou d'aigua municipal pels motius
del mal funcionament del pou actual.
2. L'àera de Secretaria ha presentat el pressupost de INPEMA per l'execució de les obres per
un import de 26.510,46 €, IVA exclòs i 5.567,20 € d'IVA .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors.
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Executar les obres d'arranjament del pou d'aigua municipal, amb INPEMA, vist que no
s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les
següents condicions:
L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció a la memòria tècnica que consta a
l'expedient.
Codi CPV: 39370000-6
El responsable del contracte serà Laura López Llopis
El termini per l'execució de les obres és de 2 mesos i s'iniciaran a partir de la
formalització de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva
aquesta a partir de la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 26.510,46 €, i 5.567,20 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
Segon. Autoritzar la despesa per import de 32.077,66 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 26.510,46 €, pressupost net, i 5.567,20 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619.00 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 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.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a Laura López Llopis.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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. ADHESIÓ AL CONVENI AMB L'ASSOC. DE MUNICIPIS PER LA RECOLLIDA SELECTIVA
PORTA A PORTA PER LA SUBSCRIPCIÓ D'UN ACORD MARC PER AL
SUBMINISTRAMENT DE BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES I CUBELLS I BUJOLS PER
A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM.
Unanimitat
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Fets
Es dona compte la proposta de conveni de col·laboració amb l'Assoc. de municipis per la
recollida Selectiva Porta a Porta per la subscripció d'un acord marc per al subministrament de
bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la FORM.
Atesa la voluntat de l'Ajuntament d'adquirir bosses compostables per tal de continuar amb la
implantació del servei Porta a Porta i amb la millora de la recollida selectiva.
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Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Una vegada estudiat el conveni i els beneficis per al nostre Ajuntament, es porposa al Ple el
següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni amb l'Associació de municipis catalans per la recollida selectiva
Porta a Porta per la subscripció d'un acord marc per al subministrament de bosses i fundes
compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la FORM. .
Segon.- Comunicar aquest acord a l'Associació de municipis catalans per la recollida selectiva
Porta a Porta i procedir a la firma dels convenis corresponents.

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. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CCBC PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS FUNERARIS
Unanimitat

Fets
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Es dóna compte al Ple del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp
per la prestació dels serveis funeraris.

Fonaments de dret
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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acordar l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per la prestació dels serveis funeraris.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària.
Tercer.- Comuncar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp.

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

6. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ ECONÒMICA EN L'EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES
DEL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES I D'IGUALTAT DEL CCBC
Unanimitat

Fets
Es dóna compte al Ple de la pròrroga del Pla comarcal de polítiques de Dones i d'Igualtat del
Consell Comarcal del Baix Camp i de la seva proposta de col·laboració econòmica per part dels
ajuntaments de la comarca per executar les propostes previstes.

Fonaments de dret
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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acordar la col·laboració econòmica per a l'execució de les actuacions previstes al Pla
comarcal de polítiques de Dones i d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Camp.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària.
Tercer.- Comuncar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp.
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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. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA
Unanimitat
Es dona compte al Ple de la voluntat del Consistori d'adherir-se a l'Associació de municipis
catalans per a la recollida Selectiva Porta a Porta, donat que es va implantar aquest servei al
nostre municipi ara fa un any.
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a l'Associació de municipis catalans per a la recollida Selectiva Porta a
Porta.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de la documentació necessària.
8. INCREMENT RETRIBUTIU PERSONAL LABORAL
Unanimitat
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de 2020), regula en el
capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’
any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’
increment del 0.25% per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les
despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020
respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció
social són beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel treball
realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de
circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic. A més de l'anterior,
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assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus
constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de
2020, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent
assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït
sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional d’
Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació a la Comissió de Seguiment de l’Acord
per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018,
mitjançant Acord de Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment.
Del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 3.Cinc.1, les
quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines
ordinàries de gener a desembre de 2020. Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties
que els funcionaris han de percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries
de juny i desembre de l’any 2020. L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports
corresponents al complement de destí d’ aplicació als funcionaris d’Administració local per
remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial decret-llei 2
/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el
percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal l’any anterior, tenint en compte en còmput anual, l’
increment vinculat a la evolució del PIB autoritzat en 2019. S’exceptuen en tot cas: a) les
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b) les cotitzacions al sistema de Seguretat
Social a càrrec de l’ocupador; c) les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o
acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el
treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret legislatiu 5
/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les
competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada
cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al
servei de les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de
l’ Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions
complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els
criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i)
Els criteris generals d’acció social.
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions
Públiques.
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6. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en
què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2020 el creixement de les
retribucions del personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims
percentatges establerts a aquests efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt
exposats.
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, ACORDA:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2020 amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals
efectes les despeses d’acció social. Abonar els endarreriments derivats d’aquest increment en
la nòmina del mes de març. En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament
dels endarreriments increment 2% 2020”, fent constar de forma diferenciada cadascun dels
conceptes retributius sobre els quals s’ apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que
correspon la liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb
aquesta finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries (concepte i
subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que s’
apliquen els increments.
SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el 2019 arribés
o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon paràgraf del Reial
decretllei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’ àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 1 de juliol de 2020, de forma
lineal per a tots els empleats públics d’aquest Ajuntament, un altre 1 per 100 d'increment
salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de
forma que els increments globals resultants serien: PIB igual a 2,1: 2,20% PIB igual a 2,2:
2,40% PIB igual a 2,3: 2,60% PIB igual a 2,4: 2,80%
TERCER. Notificar aquest Acord a la Unitat de Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i
Tresoreria.
QUART. Notificar aquest Acord Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.
Informació Alcaldia
9. INFORMACIÓ D'ALCALDIA
L'alcalde informa que s'han arreglat camins arran de les passades pluges. Així mateix, s'ha
aconseguit una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització de diversos
treballs d'arranjament del dipòsit de l'aigua també com a conseqüència dels últims temporals.
Dona compte també de la finalització de les obres de la deixalleria. Com a actuació
complementària es volen instal·lar unes xarxes per damunt de l'espai dels contenidors per tal
que en les temporades de vent, els residus no marxin volant.
Propostes, precs i preguntes
10. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES
La Sra. Marta Rofes comenta si es podria donar compte de les comunciacions prèvies d'obres
en les sessions del Ple a partir d'ara. Així mateix, comenta el mal estat de dues vivendes
propietat d'entitats bancàries i sol·licita si es pot fer requeriment a aquestes entitats per tal que
compleixin amb el seu deure de conservació dels immobles.
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