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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 26 de juny de 2020
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 26 de juny de 2020
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 11:35
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 15 DE MAIG
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 27 AL NÚM. 36
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. 27 al núm. 36 de 2020, amb
un total de 10.
Resum per unitats
6 Alcaldia
3 Àrea intervenció
1 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

Assumpte
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2020-0000027 7 de maig de 2020

Alcaldia

Convocatòria de 'Ple 15 de maig'

2020-0000028 25 de maig de 2020 Àrea intervenció Aprovació relació factures 22/05/2020
2020-0000029 26 de maig de 2020 Alcaldia

Pagament factures de relació de 22 de maig de 2020

2020-0000030 27 de maig de 2020 Àrea Secretaria Proposta aprovació
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2020-0000031 28 de maig de 2020 Alcaldia

Concessió llicència obres carrer Sol, 21

2020-0000032 5 de juny de 2020

Àrea intervenció Aprovació de factures 05-06-2020

2020-0000033 5 de juny de 2020

Alcaldia

2020-0000034 9 de juny de 2020

Àrea intervenció Adjudicació del contracte Camí Coll del Guix

Ordenació pagament relació factures 05-06-2020

2020-0000035 18 de juny de 2020 Alcaldia

Aprovació de factures 17/06/2020

2020-0000036 18 de juny de 2020 Alcaldia

Ordenació pagaments relació 17/06/2020

3. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL DE DESPESES PENDENTS
D'APLICAR
És un punt de dació de comptes

Fets
1. La Intervenció ha informat de la necessitat de confeccionar l’auditoria de les despeses
pendents d’aplicar a pressupost.
2. La Intervenció ha informat de la situació i evolució del compte 413 Creditors per despeses
pendents d’aplicar a pressupost durant l’exexercici pressupostari 2019.

Fonaments de dret
1. L’article 29 del 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 (RCIL) estableix que el control financer de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
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 (TRLRHL).
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions
de control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.
4. La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control del deute
comercial del sector públic disposa que les entitats de les administracions públiques no
subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els treballs de control necessaris
per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar l’existència d’obligacions derivades de despeses
realitzades o béns i serveis rebuts pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de control de les despeses pendents
d’aplicar a pressupost que d’adjunta.
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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

4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PAM 2020-2023
Unanimitat

Fets
En data 8 de maig, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragonaha aprovat la convocatòria
del Pla d'Acció Municipal (PAM) per al període 2020-2023 segons les Bases reguladores
aprovades per Ple de data 20 de desembre de 2019. L’objectiu del Pla d'Acció Municipal és
impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de
permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació
d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.
L’estructura del PAM per al període 2020-2023 inclou quatre línies:
• Programa d’inversions destinat a finançar les inversions que es destinin a un bé de titularitat
municipal afectat a un servei o ús públic o que es destinin a un servei de titularitat municipal,
les quals permetin una gestió més eficient dels recursos.
• Programa de despeses corrents destinat a finançar les despeses corrents tant de béns de
titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que
activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.
• Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció destinat a garantir la provisió
reglamentària del lloc als municipis d’escassa capacitat econòmica i de gestió.
• Programa de sanejament de les finances municipals destinat a amortitzar préstecs a llarg
termini de manera extraordinària i anticipada i a sanejar el romanent de tresoreria ajustat
negatiu.
L’Ajuntament de Colldejou pretén acollir-se a les subvencions del PAM aprovades per la
Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
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- Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
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En conseqüència, S'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 de despesa corrent: 100.000 €, distribuits en 25.000 € cada anualitat.
Programa d’inversions: 150.918,15 € per a l'anualitat 2021.
2on.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació
administrativa per a la sol·licitud d’aquesta subvenció.

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. INFORMES ALCALDIA
- Contractació obres camí Coll del Guix subvencionada per la línia d'ajuts de Gestió Forestal
Sostenible de la Generalitat de Catalunya.
- Contractació de la substitució de finestres a l'Hotel rural Aire de Colldejou subvencionada per
la línia del PAES de la Diputació de Tarragona.
- Obertura piscina
- Sol·licitud encreuament subterrani de línia elèctrica a Carreteres
- Sol·licituds Bases Diputació: aigua de consum humà, consultoris mèdics
6. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES
La Regidora Marta Rofes pregunta perquè s'ha tancat la terrassa del carrer del bar. També
comenta que hi ha molta herba al camí de la Font Freda i que s'hauria de netejar.
El senyor Alcalde respon que aquesta terrassa era provisional només mentre duressin les
mesures extraordinàries del COVID-19 i que ara ja no té sentit, ja que s'ocupa un espai de la
via pública i dificulta l'accés a una vivenda privada.

Assumptes sobrevinguts
7. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT
És un punt de dació de comptes

Fets
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Es dona compte al Ple de l'informe de seguiment del Pla de Sanejament 2019 que en les seves
conclusions diu el següent:

Fonaments de dret
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

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 125A6F99666E4F3EAA60EFCB2DA8B66F i data d'emissió 28/07/2020 a les 14:41:14

En conseqüència, S'ACORDA:
Es compleixen tots els d’indicadors de solvència fixats al pla de sanejament 2019-2022, tot i
que el romanent de tresoreria ajustat s’ha reduït fins als 14.711,67 € i l’estalvi net ha estat
positiu solament per 1.334,26 €, és per això que l’ajuntament haurà d’aplicar les mesures i
recomanacions aprovades en el pla de sanejament per evitar que els indicadors de solvència
siguin negatius.

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

8. DESIGNACIÓ FESTES LOCALS
Unanimitat
La Conselleria d’Empresa i Ocupació te previst publicar l’ordre que establirà el calendari de
festes locals a Catalunya per a l’any 2021. Per aquest motiu, tal i com estableix el RD 2001
/1983, de 28 de juliol, el Ple de l’Ajuntament ha de fixar les dues festes locals de cada municipi.
Atès que l’Ordre preveu que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir
amb cap de les festes laborals establertes per l’any 2021,
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels membres, ACORDA:
Primer.- Aprovar les festes locals del municipi de Colldejou per l'any 2021 els dies següents:
10 d’agost (Festa de Sant Llorenç)
23 d’octubre (Festa de Sant Rafel).
9. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA ECONÒMIC FINANCER
2019
És un punt de dació de compte

Fets
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Es dona compte al Ple de l'informe de seguiment del Pla econòmic financer 2019 que en les
seves conclusions diu el següent:

Fonaments de dret
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
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En conseqüència, S'ACORDA:
"Conclusions
Es constata l’incompliment de l’estabilitat pressupostària amb una necessitat de finançament de
-79.648,40 € al tancament de l’exercici 2019.
Respecte a la Regla de la despesa, i d’acord amb el segon paràgraf de l’article 12.1 de la
LOEPSF, que estableix que “quan existeixi un desequilibri estructural en els comptes públics o
un deute públic superior a l’objectiu establert, el creixement de la despesa pública computable s’
ajustarà a la senda establerta en el PEF”, l’entitat incompleix amb l’objectiu fixat al PEF en el
moment de la liquidació del pressupost 2019, segon exercici del Pla econòmic-financer 20182019, i consegüentment no assoleix l’equilibri perseguit.
Es constata l’incompliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, en el moment
de la liquidació del pressupost 2019, últim exercici de vigència del Pla Econòmic-Financer 20182019, per la qual cosa, l’Ajuntament es troba en l’àmbit de l’article 25 de la LOEPSF.
Segons el punt 10.1.6 b) de la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l’exercici 2020, de data 28 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, cal que el ple de l’ens local
aprovi un nou pla econòmic i financer amb efectes 2020-2021, tal com es diu a l’apartat 10.1.4
de la mateixa nota, el límit de la regla de la despesa del primer exercici del pla nou es
determinarà a partir del límit aprovat en el darrer any del pla anterior i no de la despesa
computable liquidada en l’exercici esmentat.
Tràmits a seguir
1. Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del PEF.
2. Comunicar a l'òrgan de tutela financera, durant el primer semestre de cada exercici, el
seguiment del Pla, mitjançant la tramesa del formulari 12-PR a l’extranet de les
administracions catalanes (www.eacat.cat) des de l’opció “Comunicació de tancament
comptable” de l’apartat “Economia / Procediments de tutela financera” (Ordre ECF/138
/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i la nota
informativa per a l’exercici 2020, de 27 de febrer de 2020).
Al full PR-0 del formulari 12 (PR) (línia 60), cal indicar la data de tramesa del model al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda."

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
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Secretari Interventor
Alcalde

Laura López Llopis
Jordi Sierra Salsench
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Annex 1 del punt 3

Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

INFORME D’INTERVENCIÓ
Títol: control despeses pendents d’aplicar pressupost 2019
Tipus: Intern
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Identificació del responsable: Laura López Llopis
1. FETS
1. La Intervenció ha informat de la necessitat de confeccionar l’informe de
control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost.
2. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 29 del 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 (RCIL)
estableix que el control financer de l’activitat economicofinancera del sector
públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control permanent i
l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article
213 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 (TRLRHL).
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla
anual de control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control
permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i
aquelles que anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos
consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran
les actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan
interventor.
4. La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de
Control del deute comercial del sector públic disposa que les entitats de les
administracions públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran
d’efectuar anualment els treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques
d’auditoria, verificar l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades
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o béns i serveis rebuts pels quals no s’ha produït la seva imputació
pressupostària.
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3. CONCLUSIONS
1. La raó de l'existència del compte 413 "Creditors per operacions pendents
d'aplicar a pressupost", que es defineix al pla general comptable com el
compte creditor que recull les obligacions derivades de despeses realitzades o
béns i serveis rebuts, per a les que no s'ha produït la seva aplicació a
pressupost, sent procedent la mateixa, es donar compliment a el principi de
meritament.
L'aplicació d'aquest principi implica que, des del punt de vista econòmicpatrimonial, la imputació temporal de despeses i ingressos s'ha de fer en funció
del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen,
independentment del corrent monetària.
L'objectiu és reflectir la imatge fidel de l'administració, ja que l'entitat assegura
que usant aquesta norma comptable, es duran les despeses en el període en
què hagin ocorregut els moviments i no el fet generador.
A més, cal tenir en compte que les entitats locals sotmeten la seva actuació a
un pressupost que es constitueix com a peça normativa bàsica de les mateixes
i que representa el marc jurídic i financer, de manera que el registre de les
transaccions ha de realitzar-se no només amb subjecció als principis
comptables públics, sinó que ha de complir amb les normes pressupostàries
d'aplicació.
2. L’entitat local va iniciar l’exercici amb un saldo al compte 4131 Creditors per
despeses pendents d’aplicar a pressupost de 0 euros.
Annex 1
3. Durant l’exercici es van aplicar a pressupost mitjançant el procediment de
tramitació de les corresponents modificacions les següents despeses:
Annex 2 – Despeses imputades al pressupost
4. Durant l’exercici es van generar les següents despeses pendents d’aplicar a
pressupost:
Annex 3 – Despeses pendents d’aplicar generades durant l’exercici
El motiu pel qual es van generar aquestes despeses van ser els següents:
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Despesa 1 – Pendent de tramitació de la corresponent modificació de
pressupost per incorporació de romanents de crèdit.
Despesa 2 – Pendent de tramitació de la corresponent modificació de
pressupost per incorporació de romanents de crèdit.
5. El saldo a 31 de desembre de 2019 de despeses pendents d’aplicar a
pressupost és de 27.782,95 euros.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 125A6F99666E4F3EAA60EFCB2DA8B66F i data d'emissió 28/07/2020 a les 14:41:14

Annex 4 – Saldo a 31 de desembre del compte 4131
6. Donar compte al Ple de la situació de les despeses pendents d’aplicar a
pressupost.
Colldejou, 5 de juny de 2020

Laura López Llopis
Secretària

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

Tel. i Fax: 977 83 72 87 mail: aj.colldejou@colldejou.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 10/07/2020 a les 11:21:42 i Jordi Sierra Salsench - DNI ** (SIG) el dia 10/07/2020 a les 11:23:07

Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

Annex 1 – Saldo a 1 de gener del compte 4131
Saldo: 0,00 €
Annex 2 – Despeses imputades al pressupost

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 125A6F99666E4F3EAA60EFCB2DA8B66F i data d'emissió 28/07/2020 a les 14:41:14

data comptable
concepte
31/8/2019 Plaça Església Fase 2
31/8/2019 Plaça Església Fase 1

aplicació pressupostària
619.04
619.03

import
15.010,76
22.761,83

data acord d'aplicació a pressupost
11/2/2019
11/2/2019

Annex 3 – Despeses pendents d’aplicar generades durant l’exercici

data comptable
concepte
aplicació pressupostària
31/8/2019 2 certificació Plaça Església 2 fase 619.04
31/8/2019 3 certificació Plaça Església 1 fase 619.03

import
15.010,76 €
22.761,83 €

Annex 4 – Saldo a 31 de desembre del compte 4131

data comptable
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

concepte
Finestres Casal PAES
Camí dels Horts
Obres Cassal municipal
Audiovisuals Casal municipal

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

aplicació pressupostària

import
14.782,04
7.699,44
3.942,97
1.358,50

Tel. i Fax: 977 83 72 87 mail: aj.colldejou@colldejou.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 10/07/2020 a les 11:21:42 i Jordi Sierra Salsench - DNI ** (SIG) el dia 10/07/2020 a les 11:23:07

