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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 13 de novembre de 2020
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 13 de novembre de 2020
Hora d'inici: 10:15
Hora de finalització: 11:50
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 18 DE SETEMBRE DE 2020
La regidora Sra. Marta Rofes vol que consti en acta el comentari que va al final de la sessió
plenària anterior en el qual deia que l'increment de l'Impost de Béns Immobles aprovat l'exercici
anterior ha suposat un augment molt important en la quota resultant a pagar pels veïns.

Unanimitat

2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT PER L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER A
INFRACCIONS DE LES NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES
Unanimitat

Fets
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Atès que és necessari aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit cal
elaborar l’informe proposta d’aquesta secretaria.

Fonaments de dret
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Fets:
I. L'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat que
tant el Departament d'Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis
de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.
II. No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit, disposa que el director o directora del Servei Català de Trànsit pot
assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies
urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta
matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
III. L'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat
- Mossos d'Esquadra , en relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6
/1997, de 15 de desembre, preveu que aquest cos policial pot assumir l'exercici de
funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en
les vies urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta
denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli
en
l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament
de Colldejou, sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
tramitació i execució d'aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit el text del conveni aprovat de
col·laboració sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció és el següent:
"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE COLLDEJOU SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES
URBANES.”
XXXXX, ... de ... de ...
REUNITS
D'una part, l'il-lustríssim senyor ..... , director/a del Servei Català de Trànsit.
I de l'altra, el senyor Jordi Sierra Salsench, alcalde de l'Ajuntament de Colldejou
ACTUEN
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de
caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, per
autorització de signatura de ... de ... de 20 ... , ratificada per la Resolució de ... de ... de 20
... (Ordre ... , de ... de ... , BOE núm .... i DOGC núm .... ).
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El segon, en representació de l'Ajuntament de Colldejou, en virtut de l'acord adoptat pel Ple
de la Corporació de ... de ... de ... , amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) 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, i de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de Juny.
EXPOSEN
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15
de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i
circulació de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del
Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual
exerceix juntament amb altres òrgans del Departament d'Interior, les competències en
aquesta matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l'exercici de la potestat sancionadora, l'article
11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que
ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i
sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles seguretat viària, sens perjudici de les
competències municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la
possibilitat que tant el Departament d'Interior com el Servei Català de Trànsit puguin
establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives
competències.
Tercer.- L'article 7 del, text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària (LSV) aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en
concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l'article 84.4 de la LSV
estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes
correspondrà als respectius alcaldes.
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per
infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre
que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català
de Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei
Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per
infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord
amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.
Quart.- En virtut d'allò que preveu l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra , en relació amb la disposició
transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot
assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en
matèria de trànsit en les vies urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni,
gaudint aquesta denúncia, d'acord amb )'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria
quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de
col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4
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de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10
/1994, d'11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d'aquest conveni de col·laboració
d'acord amb els següents
PACTES
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions
de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Colldejou, pel
que fa a l'assumpció:
a. de la facultat de denúncia per part del Cos de Mossos d'Esquadra , de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la
competència de la policia local. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries,
d'acord amb l'article 87.1 de la LSV.
b. de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de la
director/a del. Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix
l'apartat anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de
creació del Servei Català de Trànsit.
2. Potestat sancionadora
L'Ajuntament de Colldejou i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del
Servei Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde,
per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de Les
Borges Blanques, denunciades pels agents del Cos de Mossos d'Esquadra , en els termes i
condicions previstos en els pactes d'aquest conveni.
3. Continguts de la col·laboració
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Colldejou en la matèria
objecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
a) Inici del procediment sancionador
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a
conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del Cos de
Mossos d'Esquadra , en funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en
les vies urbanes del municipi de Colldejou
b) Instrucció del procediment sancionador
D'acord amb allò que preveu l'article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d'abril, de
reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de Tarragona ha
d'instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del
Cos de Mossos d'Esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies
urbanes de Colldejou.
c) Resolució de l'expedient sancionador
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l'expedient
sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del
Cos de Mossos d'Esquadra en les vies urbanes de Colldejou.
d) Cobrament de la sanció pecuniària
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades
dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present
conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.
e) Règim de recursos
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Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de
Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a
resoldre'l.
4. Comissió de seguiment, vigilància i control
Per al seguiment del que preveu el present conveni es constitueix una Comissió de
seguiment, vigilància i control, que estarà integrada per dos membres designats per
cadascuna de les parts.
Aquesta comissió resoldrà els problemes d'interpretació o d'aplicació que es puguin
plantejar respecte del conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
5. Vigència i extinció
El present conveni s'extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En
qualsevol moment abans de la finalització d'aquest, les parts podran acordar unànimement
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. A més, el present conveni es
podrà extingir:
a) Per acord unànime de les parts signants.
b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d'antelació.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas,
s'estarà al que disposa l'article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
6. Publicitat del Conveni
L'Ajuntament de Colldejou es compromet a donar publicitat al contingut d'aquest conveni
per tal de garantir, d'acord amb el principi de seguretat, jurídica, el seu coneixement per part
dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l’
Ajuntament, i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.
7. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d'aquest conveni
que no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, en proya de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament."

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

3. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE COLLDEJOU
AMB L'ARGENTERA
Unanimitat
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Fets

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 BD38E598914641619DC27A1FDAC5B92A i data d'emissió 22/02/2021 a les 10:00:22

S'ha acordat l’inici dels treballs d’atermerament dels municipis de Colldejou i l'Argentera,
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 4 de novembre de 2020 es va redactar i signar l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Colldejou i l'Argentera.

Fonaments de dret
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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió de les operacions de delimitació del terme municipal de
Colldejou amb el municipi de l'Argentera, celebrada el dia 4 de novembre de 2020 que consten
signades pels membres de les Comissions de delimitació compareixents en cada cas.
Segon.- Notificar als propietaris 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.

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. APROVACIÓ ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL AMB CAPÇANES
Unanimitat

Fets
S'ha acordat l’inici dels treballs d’atermerament amb el municipi de Capçanes, expedient iniciat
a instància del Departament de Governació i Administracions Públiques d’acord amb allò que
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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 4 de novembre de 2020 es va redactar i signar l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Colldejou i Capçanes.
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Fonaments de dret
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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió de les operacions de delimitació del terme municipal de
Colldejou amb el municipi de Capçanes, celebrada el dia 4 de novembre de 2020 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.

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 D'ALCALDIA
L'alcalde informe que els Agents rurals van venir a la població per inspeccionar una zona
que havia desbrossat algun particular.
L'alcalde explica que ha arribat la sol·licitud d'informe en el tràmit de consultes prèvies
del procediment per decidir si cal l'avaluació d'impacte ambiental del projecte de
repotenciació del Parc eòlic del Trucafort.
També comental al sol·licitud de l'empresa Ádamo per l'estesa de fibra òptica al municipi.
Així mateix, dona compte de l'inici de le sobres del PAM 2019 d'enjardinament dels
voltants de l'hotel Aire de Colldejou.
Es comenta entre tots els regidors que han tingut coneixement de l'inici de tramitació
d'un procediment per a la instal·lació d'una planta mòbil de mescles asfàltiques. Els
regidors comenten com funcionarà aquest procediment, en quin moment es troba i
quines poden ser le simplicacions per a la nostra població. Així mateix, es conclou que
quan s'iniciï l'exposició pública del tràmit s'estudiaran tots els documents i es
presentaran les al·legacions que es creguin oportunes com a Ajuntament.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 04/12/2020 a les 13:21:14 i Jordi Sierra Salsench - DNI ** (SIG) el dia 04/12/2020 a les 13:22:52

Intervenció
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2020 PER SUPLEMENT
DE CRÈDIT
Unanimitat
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Fets
1 L’Àrea de Secretaria/Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
suplement de crèdit, atès que les despeses que es relacionen en l’Annex 1 no poden demorarse fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient o
inexistent:
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant suplement de
crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici.
3. L’interventor ha emès informes favorables.

Fonaments de dret
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici
següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’
expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent,
sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter
finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels
recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les
operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l’
operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que
tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de
naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
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de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des
de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini
esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix que l’
aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com a
regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’
altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos,
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al
Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la
seva procedència.
13. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
14. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
correspon al Ple per majoria simple.
15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldreles. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, per
import de 59.500,00 €, d’acord amb el document Annex.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
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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

7. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2021
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Unanimitat

Fets
L'Àrea d'Intervenció ha informat que cal iniciar l'expedient d'aprovació del pressupost general
de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per l'elaboració del pressupost.
1.
2.
3.
4.

Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior
Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
Beneficis fiscals en tributs locals
Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de
despesa social

Mitjançant Decret d’Alcaldia s’ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost adjuntantse la següent documentació:
1. Previsions d’ingressos i despeses
2. Bases d’execució del pressupost
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenten en
relació al pressupost vigent
4. Inversions a realitzar en l’exercici
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període de 4 anys
Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea de serveis interns, unitat de Recursos Humans, on es
detalla la proposta de plantilla de personal de la Corporació i s’adjunta:
1. Annex de personal
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost de conformitat amb el
Reial Decret Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels
Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Adjuntant-se al mateix
informe els Annexos:
1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos
i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils.
2. (si escau) Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiva del detall d’
operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al principi de l’
exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i del volum d’
endeutament al tancament de l’exercici econòmic, diferenciant operacions a curt termini,
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2.
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operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o
similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix
exercici.
3. Informe econòmic financer, en el que s’exposen les bases utilitzades per l’avaluació dels
ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i,
en conseqüència l’efectiva anivellació del pressupost
Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’
estabilitat, regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del RD 1463
/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre d’estabilitat pressupost
Per part de l’Àrea de Secretària s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del
pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Fonaments de dret
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti
en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes
en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el
pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment
per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del
15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel
que fa a les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada
any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació,
inversions i finançament per a l'exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre
la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el
president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i
amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el
present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació,
esmena o devolució.
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4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general,
no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas
contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual
hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la
província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i
la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada
publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses
de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art.
168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
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L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla és el Ple
de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de
règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 47 de l’esmentada Llei.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2021 d’acord amb l’
objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual,
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren.
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CONSOLIDAT

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

40.400,00

Capítol 1

102.000,00

Capítol 2

1.000,00

Capítol 2

192.600,00

Capítol 3

131.230,00

Capítol 3

1.000,00

Capítol 4

150.075,00

Capítol 4

13.700,00

Capítol 5

3.700,00

Capítol 5

2.462,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

201.000,00

Capítol 7

195.000,00

Capítol 7

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 9

0,00

Capítol 9

8.643,00

TOTAL

521.405,00

TOTAL

521.405,00

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
512.762,00 €
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Cinquè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes de
presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els
termes que estableix l’art. 169 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum
del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
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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.
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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

Assumptes sobrevinguts
8. APROVACIÓ SUBVENCIÓ PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
Unanimitat

Fets
De conformitat amb la iniciativa adoptada per aquest Ajuntament en anys anteriors, sobre
concessió d’ajuts a la població en edat escolar compresa en els diferents cicles d’Educació
Infantil fins Batxillerat i cicles formatius de FP o similars, per l’adquisició de llibres i material
escolar, s’ha procedit a la redacció de les Bases reguladores dels ajuts per aquest curs escolar
2020-2021, les quals es sotmeten a la consideració del Ple, essent aprovades per unanimitat.
Bases que regeixen la convocatòria per a la concessió d’ajuts, de caràcter individual, per a l’
adquisició de llibres i material escolars en el curs 2020/2021
Clàusula 1a. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per contribuir al
pagament de l’adquisició dels llibres escolars obligatoris i material escolar, així com regular llur
convocatòria en el curs 2018/2019.
Clàusula 2a. Destinataris de l’ajut.
Els ajuts s’atorgaran als alumnes empadronats al municipi de Colldejou, de fins a 20 anys i que
assisteixin als centres escolars d’educació infantil (EI), primària (EP), secundària (ESO) i
Batxillerat o FP de grau mitjà.
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre de les mateixes característiques i
finalitats, atorgat pel altres administracions.
Clàusula 3a. Import dels ajuts.
L’import màxim dels ajuts, per alumne, en els diferents cicles formatius seran els que es
relacionen:
Alumnes d’educació infantil i Primària 60,00 €
Alumnes de ESO 80,00 €
Alumnes de FP1,
Batxillerat i FP2 120,00 €
Clàusula 4a. Tramitació de les sol·licituds i documentació.
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Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes davant l’
Ajuntament. Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut
individual”, que serà proporcionat per l’Ajuntament.
Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Certificat d’empadronament.
b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors que signa la sol·licitud.
c) Certificat del centre escolar de matriculació de l’alumne al curs 2020/2021.
d) Fotocòpia del número de compte corrent.
e) Justificació de la despesa fins als imports dalt indicats de la manera següent:
Alumnes d’educació infantil i Primària: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de
material escolar.
Alumnes de ESO: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material escolar.
Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2: Factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material
escolar i certificat del centre escolar conforme l’alumne ha cursat tot l’any escolar al centre.
Clàusula 5a. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds, serà fins el dia 20 de desembre de 2020
Clàusula 6a. Resolució, justificació i pagament dels ajuts.
Els ajuts i el pagament dels mateixos seran resolts per l’Alcaldia. L’import serà abonat als
sol·licitants, mitjançant transferència al compte corrent que s’ indiqui a la sol·licitud, que es pot
recollir a les oficines de l’ajuntament.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases per ajuts per adquisició de llibres i material escolar per al curs 2020
/2021.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.

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

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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