Acta del Ple

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Colldejou. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 90D1505B998A4442A0135EDFBDD87FCF i data d'emissió 19/05/2020 a les 11:19:24

Identificació de la sessió
Sessió: Ple 15 de maig
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 15 de maig de 2020
Hora d'inici: 10:00
Hora de finalització: 11:38
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat (ERC)
Sr. Joan Altimira Vila (ERC)
Sr. Ricard Maldonado Fort (ERC)

Excusen la seva assistència:
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS
Secretaria
1. PLE 28 DE FEBRER DE 2020
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 6 AL NÚM. 26 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. 6 al núm. 26 de 2020, amb
un total de 21.
Resum per unitats
11 Alcaldia
5

Àrea intervenció

5

Àrea Secretaria
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20200000006

21 de febrer de À r e a
2020
Secretaria

Proposta aprovació de factures

20200000007

21 de febrer de À r e a
2020
Secretaria

Decret ordenació de pagament

20200000008

25 de febrer de
Alcaldia
2020

Convocatòria de 'Ple 28 de febrer de 2020'

20200000009

28 de febrer de
Alcaldia
2020

Proposta de resolució

20200000010

6 de març de
Alcaldia
2020

Aprovació xifra oficial padró habitants 2020

20200000011

13 de març de
Alcaldia
2020

Adhesió del Quadre de Classificació Documental de la
Generalitat de Catalunya

20200000012

20 de març de À r e a
2020
intervenció

Proposta incoació

20200000013

23 de març de À r e a
2020
Secretaria

Proposta d'aprovació de factures

20200000014

24 de març de
Alcaldia
2020

Aprovació de moció dels Ens Locals davant la crisi del
Coronavirus

20200000015

24 de març de À r e a
2020
intervenció

Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2021-2023

20200000016

27 de març de
Alcaldia
2020

Proposta pagament nòmines mes de març

20200000017

2 d'abril de 2020 Alcaldia

Aprovació de l'inici de l'expedient de la liquidació del pressupost
2019

20200000018

2 d'abril de 2020 Alcaldia

Aprovació de la liquidació del pressupost 2019

20200000019

2 d'abril de 2020 Alcaldia

Mesures excepcionals en estat d'alarma

20200000020

16 d'abril
2020

de À r e a
intervenció

Aprovació relació de factures 16/04/2020

20200000021

16 d'abril
2020

de

20200000022

23 d'abril
2020

de À r e a
intervenció

Inici modificació 1/20- incorporació de romanents

20200000023

23 d'abril
2020

de À r e a
intervenció

Modificació de crèdit mitjançant incorporació de romanents
exercicis anteriors

20200000024

29 d'abril
2020

de À r e a
Secretaria

Proposta nòmines abril 2020

20200000025

30 d'abril
2020

de

20200000026

5 de maig de À r e a
2020
Secretaria

Unitat

Alcaldia

Alcaldia

Assumpte

Ordenació de pagament relació de factures 16/04/2020

Aprovació factures any anterior- reconeixement extrajudicial
Proposta aprovació de factures

3. DACIÓ DE COMPTE DE DE L'INFORME ANUAL DE CONTROL INTERN
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Es dona compte al Ple.

Fets
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1. La intervenció va informar sobre al necessitat de confeccionar l’informe resum anual del
control intern de l’exercici 2019.
2. El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern
3. La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici 2019 d’
acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Fonaments de dret
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels resultats
del control intern.
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de l’
Administració de l’estat durant el primer quatrimestre de l’any i contindrà els resultats més
significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades
durant l’exercici anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’
informe resum.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe resum del control intern de l’exercici
2019.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

4. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'EXERCICI 2019
Es dona compte al Ple
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Fets
1. La intervenció va informar de la necessitat d'elaborar la liquidació de l'exercici 2019.
2. La liquidació del pressupost de l'exercici 2019 va ser aprovada per Decret d'alcaldia de data
2 d'abril de 2020
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Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals
Decret d'alcaldia 18/2020, de 2 d'abril, que en les seves conclusions diu:
"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 – 32.377,47
€.
4.3. El Romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 42.494,62 €: 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 14.711,67 €
4.5. S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici
2019. "

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2019.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

5. DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES
Es dona compte al Ple
Es dona compte al Ple de les comunicacions d'obres que s'han presentat a l'Ajuntament:
Data
Adreça
Pressupost
ICIO
- 25/01/2019: Baix 32
850 €
17,85 €
- 12/04/2019: Baix 40
411,40 €
8,65 €
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- 12/04/2019: Baix 12
- 20/09/2019: Masies, 13
- 29/11/2019: Masies 15
- 04/12/2019: Masies 25
- 04/12/2019: Font, 15

10.000 €
3.389,42 €
1.300 € (bonif)
2.000 €
3.305 €
2.371 €

210 €
71,17 €
1,36 €
42,00 €
69,40 €
49,79 €

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX CAMP PEL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL
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Unanimitat

Fets
Atès que és necessari aprovar el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp pel servei de gestoria i assessorament laboral s’ha iniciat l’expedient d’aprovació del
mateix.
Vist l’informe d’intervenció de data 30 d’abril de 2020 és favorable a l’aprovació de l’esmentat
Conveni.

Fonaments de dret
PRIMER. La legislació aplicable serà la següent:
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
SEGON. En el cas de convenis subscrits entre l'Administració Local i les Administracions de
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, conforme al previst a l'apartat segon de l'article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
TERCER. D'acord amb l'establert en l'article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quedaran fora de
l'establert en l'àmbit d'aquesta llei els convenis de col·laboració que celebri l'Administració
General de l'Estat amb la Seguretat Social, les Comunitats Autònomes, les Entitats locals,
organismes autònoms i restants entitats públiques, o els que celebrin aquests organismes i
entitats entre si, tret que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de contractes subjectes
a aquest Text Legal.
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A continuació, la lletra d) de l'article 4.1 del mateix text legal, també estaran exclosos de l'àmbit
d'aplicació de la llei de contractes els convenis que celebri l'Administració amb persones
físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en
el dels contractes regulats en aquesta llei o en normes administratives especials.
Aquests supòsits seran regulats per les seves normes especials, aplicant-se els principis del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per resoldre dubtes i llacunes que
poguessin presentar-se.
QUART. Per a l'aprovació d'un Conveni administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament i
qualsevol altra Administració, de conformitat amb l'establert en l'article 140.2 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en el no previst per la citada Llei haurà
d'aplicar-se la legislació bàsica en matèria de règim local.
CINQUÈ. De conformitat amb el previst en l'article 53 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Publico en relació amb la instrucció relativa a la remissió telemàtica al
Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector
públic local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal
de Comptes, dins del termini dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni
els compromisos econòmics del qual superin els 600.000 euros, s'haurà de remetre al Tribunal
de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comuniqueu Autònoma, còpia del document
de formalització del conveni, acompanyada de la corresponent memòria justificativa.
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions financeres que
es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el conveni,
independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de la documentació.
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada comprensiva
dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en aplicació de l'article 53.3
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i la instrucció relativa a la
remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per
les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la
Presidència del Tribunal de Comptes.
SISÈ. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, haurà de complir-se amb les exigències de
publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la normativa vigent
en matèria de transparència.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal
del Baix Camp pel servei de gestoria i assessorament laboral.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per
donar compliment a l’acord.
TERCER. Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni, al CCBC.
QUART. Comunicar-ho a la Intervenció General perquè en tingui coneixement.

Règim de recursos:
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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. CONVENI DE PROTOCOL D'ADHESIÓ DELS AJUNTAMENTS PER A LA REALITZACIÓ
DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES AMB
CCBC
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Unanimitat

Fets
Es dona compte al Ple de l'aprovació per part del Consell Comarcal del Baix Camp del protocol
d'adhesió dels Ajuntaments per a la realització de l'acollida i la integració a persones
estrangeres immigrades. L’obligació de garantir la disponibilitat del servi de primera acollida, i
també de prestarlo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat, d’acord al
desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, que s’articula a través del Decret
150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya.

Fonaments de dret
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Adherir-se al protocol per a la realització de l'acollida i la integració a persones
estrangeres immigrades, que ha d’executar el Consell Comarcal del Baix Camp i del qual n’és
promotor el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Facultar el Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
Tercer.- Comunicar 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
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8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA PROMOCIÓ DEL BANC DE TERRES COMARCAL
Unanimitat
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Fets
Es dona compte al Ple de l'aprovació de part del Consell Comarcal del Baix Camp del conveni
de col·laboració per la promoció del Banc de Terres Comarcal. Amb aquest conveni el Consell
Comarcal del Baix Camp i els ajuntaments de la comarca col·laboraran en la realització de
diferents accions per promoure el Banc de Terres Comarcal per mobilitzar terres en desús,
promoure el relleu agrari i crear de nous llocs de treball locals.

Fonaments de dret
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp
i els ajuntaments de la comarca per promoure el Banc de Terres Comarcal.
Segon.- Facultar el Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
Tercer.- Comunicar 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

9. INFORMACIÓ D'ALCALDIA
L'Alcalde fa les explicacions següents:
1.- Obertura piscina: davant les incerteses sobre si es podrà obrir la piscina municipal o no,
l'Ajuntament ha pres la decisió denetejar i preparar-la per estar preparats per quan les
autoritats autoritzin la seva obertura. En aquest sentit, l'Ajuntament ha acceptat el pressupost
del servei de socorrisme amb el Consell Esportiu del Baix Camp. A partir d'ara, per poder-se
acollir a la subvenció de la Diputació de Tarragona cal que les persones encarregades de la
vigilància siguin socorriste aquàtics.
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2.- Execució obres grup electrògen: Les obres de substitució del grup electrògen del pou,
telecomandament i clorador automàtic ja estan iniciades fa un temps i previsiblament es
finalitzaran durant la setmana vinent o la propera.
3.- Resolució subvenció Gestió Forestal Sostenible: L'Ajuntament ha rebut la notificació del
Departament d'Agricultura de la concessió de la subvenció per la Gestió Forestal Sostenible
per l'actuació de millora d'un tram del coll del Guix per import de 14.730,69 €, que ha de
finalitzar abans del ems de setembre.
4.- Execució del PAM 2019: exposa la necessitat d'iniciar les obres d'execució de l'actuació del
PAM 2019 consistent en el condicionament i enjardinament i que cal anar pensant en
empreses per demanar pressupostos.
5.- Redacció ordenança taxa escombraries: tal i com es va comentar en el Ple anterior s'ha
buscat informació sobre la possibilitat d'aprovar bonificacions per les persones que realitzin
correctament la recollida selectiva. S'han estudiat les possibilitats i es proposa la redacció d'una
ordenança que contempli aquesta possibilitat de cara al proper exercici 2021.
6.- Celebració festivitat Sant Isidre: Tal i com s'ha comunicat a la ciutadania a través del cartell
informatiu, s'ha proposat substituir lel tradicional dinar de la Gent Gran per una sèrie d'actes
que respectin les limitacions actuals pels esdeveniments degut a la situació sanitària actual.
7.- Subvenció ACA: L'Ajuntament ha rebut la notificació de l'Agència Catalana de l'Aigua de la
concessió d'una subvenció per l'arranjament del camí del pou. Es faran els tràmits pertinents
per l'execució i justificació de l'obra.
10. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES
Es dona compte al Ple
La Sra. regidora Marta Rofes vol deixar constància de la seva petició per celebrar l'actual
sessió del Ple de forma telemàtica degut a la situació sanitària actual.
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