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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 31de juliol de 2020
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 31 de juliol de 2020
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. PLE 26 DE JUNY DE 2020
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 37 AL NÚM. 43
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. 37 al núm. 43 de 2020, amb
un total de 7.
Resum per unitats
4 Alcaldia
3 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

Assumpte

2020-0000037 23 de juny de 2020 Alcaldia

Convocatòria de 'Ple 26 de juny de 2020'

2020-0000038 23 de juny de 2020 Alcaldia

Convocatòria de 'Comissió comptes 2019'
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2020-0000039 26 de juny de 2020 Alcaldia

Contractació d'urgència de personal de reforç d'estiu

2020-0000040 2 de juliol de 2020

Contracte menor d'obres substitució finestres hotel

Alcaldia

2020-0000041 15 de juliol de 2020 Àrea Secretaria Proposta de resolució
2020-0000042 17 de juliol de 2020 Àrea Secretaria Proposta de resolució Proposta de resolució
2020-0000043 17 de juliol de 2020 Àrea Secretaria Proposta pagaments

3. APROVACIÓ DE L'ADDENDA ECONÒMICA DEL CONVENI EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS AMB EL CCBC
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Unanimitat

Fets
Atès que és necessari aprovar l'addenda econòmica del conveni en matèria de serveis socials
amb el Consell Comarcal del Baix Camp s’ha iniciat l’expedient d’aprovació del mateix.

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. 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.
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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 l'addenda econòmica de l'any 2020 del Conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp en matèria de serveis socials.
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:
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 SUBVENCIÓ COMPENSACIÓ CÀRRECS ELECTES 2020
Unanimitat

Fets
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En data 1 de juliol, el DOGC ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/1524/2020, de 12 de març, per la
qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020 (ref. BDNS
508641).
L’objectiu d'aquesta subvenció és dotar d'un sistema de compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
L’Ajuntament de Colldejou pretén acollir-se a aquesta subvenció.
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Fonaments de dret
- RESOLUCIÓ PRE/1524/2020, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 508641)
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
1er.- Acollir-se a les bases i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la subvenció de
compensacions de càrrecs electes 2020 per import de 9.299,07 €.
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:
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
- Sol·licitud de diverses subvencions:
1.
2.
3.
4.

Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: analítiques d'aigua.
Millora en les instal·lacions i l'equipament de consultoris locals
Prevenció local d'incendis: franja de seguretat perimetral i camí de Pratdip
Gestió Forestal Sostenible: camí de la Font Freda al Coll del Guix

- Resolució dle PUOSC i presentació d'al·legacions
- S'explica que la deixalleria mòbil de SECOMSA vindrà a la nostra població els dies 16 i 17
d'agost acompanyada de diversos educadors ambientals. S'acorda repartir informació del que
es pot llençar per a cada casa, perquè la gent en tingui coneixement.
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- S'exposa la recent aprovació de diverses subvencions de la Diputació de Tarragona amb
finalització de termini el 15 de setembre i es parla de les diverses possibilitats d'actuacions per
demanar.
- S'estudien diferents alternatives de modificació de la taxa escombraries i s'acorda que es farà
un estudi econòmic.

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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