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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 18 de desembre de 2020
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 18 de desembre de 2020
Hora d'inici: 10:34
Hora de finalització: 12:05
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 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Unanimitat

2. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BARRESTAURANT I PRESENTACIÓ D'OFERTES
Unanimitat

Fets
Per part de la unitat gestora de secretaria s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els
tràmits corresponents per procedir a la contractació de servei de gestió del bar municipal.
Per resolució de l’alcalde s'acorda iniciar l'expedient de contractació motivant la necessitat del
contracte.
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S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la
Secretaria els quals han de regir-se la present contractació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

Fonaments de dret
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La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de servei de gestió del bar municipal mitjançant
procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació de 0 euros, i una durada
del contracte de dos anys prorrogables per dos anys més.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars
que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà
de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

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 DEL CONVENI D'ENCÀRREC PER LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL
PADRÓ D'HABITANTS AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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 AD7EF6640AA242A597C474967DC37C63 i data d'emissió 22/02/2021 a les 09:58:58

En data 15 de desembre aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma EACAT
notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l'acord pres en data 27 de
novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:
Ajuntament de Colldejou
Segon.- En conseqüència d'això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró
d'habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/03/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’
habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de
la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la
Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni
regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a
la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acord.
Sisè.- Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i
en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius
ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues
administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada
del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la
Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
recepció de la seva notificació.

Fonaments de dret
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1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu que
es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic
de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 92 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 atribueixen competències a la Diputació de Tarragona
per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de
la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del
territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el
de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així com que “En el
supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà
de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com l’
acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:
1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”, i que
“En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma
diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords
de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant
aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, s’entendrà
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que el present te vigència indefinida, en el benentès que l’Ajuntament, que encarrega la gestió
del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants
fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’
ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3
/2004.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la notificació
del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la Diputació
de Tarragona.

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.
Alterativament 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

Intervenció
4. RENOVACIÓ DE L'OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI
Unanimitat

Fets
1. La Unitat de Tresoreria ha informat de la necessitat de concertar una operació de tresoreria
per import de 50.000 euros, motivada pel desfasament en la recaptació dels ingressos i en el
pagament de les despeses que determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de
l'Ajuntament.
2. La secretaria intervenció municipal va emetre informe en relació a la selecció d’ofertes per a
la concertació d’una operació de tresoreria i de la normativa aplicable, així com la redacció del
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document per tal que les entitats bancàries puguin presentar les pertinents ofertes per a la
formalització de la mencionada operació de tresoreria.
3. L’Alcaldia ha sol·licitat informe a la Secretaria intervenció/ Intervenció relatiu a la valoració de
les ofertes així com a la tramitació a seguir per a formalitzar l’oferta que es consideri
econòmicament més avantatjosa.
4. La Intervenció/secretaria intervenció municipal ha emès informe en relació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
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Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableix,
entre d’altres, que estan exclosos de l’àmbit de la llei els contractes de préstec i operacions de
tresoreria.
2. (si escau) L’article 52.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que si no hi ha previsions pressupostàries amb
aquesta finalitat, aquests contactes exclosos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, es regiran quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de
normes administratives específiques, per la Llei de Contractes del sector públic i quant als seus
efectes i extinció, per les normes de dret privat, tret que es faci l’oportuna adaptació del
pressupost o de les seves bases d’execució, com a condició prèvia a la viabilitat dels
compromisos adquirits per subscriure la corresponent operació de crèdit. Aquesta modificació s’
ha de fer per acord del Ple de la corporació, en qualsevol cas.
3. L’article 48 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats locals, els seus organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en
totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini.
4. L’article 50 de l’esmentada norma disposa que qualsevol de les modalitats de crèdits
previstes al RDL 2/2004, de 5 de març, requerirà que la corporació disposi del pressupost
aprovat de l’exercici en curs. Excepcionalment, es podran concertar operacions de tresoreria
en situació de pròrroga del pressupost dins dels límits fixats en la normativa, sempre que
aquelles que estan concertades estiguin reemborsades i es justifiqui aquest fet en el moment
de formalitzar la nova operació de tresoreria.
5. L’article 51 de la mateixa norma disposa que les entitats locals podran concertar operacions
de crèdit a curt termini per un període que no excedeixi l’any per atendre necessitats
transitòries de tresoreria, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos
corrents liquidats d’operacions corrents de l’exercici anterior, excepte que l’operació s’hagi de
concertar el primer semestre de l’any sense que s’hagi produït la liquidació de l’exercici
anterior, cas en què es prendrà de referència la liquidació anterior a l’últim exercici.
El mateix article enuncia que tindran la consideració d’operacions de crèdit a curt termini:
Les bestretes que es percebin d’entitats financeres a compte de productes recaptatoris
dels impostos meritats i liquidats en cada exercici econòmic.
Préstecs i crèdits concedits per entitats financeres per a cobrir desfasaments transitoris
de tresoreria.
Emissions de deute a curt termini.
6. L’article 52.2 de la mateixa norma disposa que la competència per a concertar operacions de
crèdit a curt termini correspondrà al president si l’import acumulat de les operacions vives no
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supera el 15% dels recursos corrents liquidats de l’exercici anterior, en cas contrari, l’aprovació
correspondrà al Ple.
7. L’article 48 bis de la mateixa norma estableix que totes les operacions financeres que
subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de prudència financera.
8. La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera,
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats
de les entitats locals.
9. L’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
disposa que s’aprovaran per majoria absoluta les operacions financeres o de crèdit quan el seu
import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
10. L’article 5 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera de les entitats locals estableix que els ens locals han de comunicar al Departament
d'Economia i Finances, en el termini dels primers deu dies de cada mes, les operacions de
crèdit de termini igual o inferior a 1 any, formalitzades o avalades durant el mes anterior.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la renovació de l'operació de tresoreria a curt termini amb l'entitat bancària
BBVA per import de 50.000 € amb les següents condicions:
Termini: 12m mesos
Interès: EURIBOR 3 mesos + 0.75%. Revisió trimestral
Ineterès demora: interès operació + recàrrec 2%
Comissions: Disponibilitat 0,025€ trimestral
5. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d’
Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en
el tercer punt, amb l’entitat financera BBVA.

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

Informes alcaldia
5. INFORMES ALCALDIA
- Es fa una explicació detallada dels actes que se celebraran durant les festes de Nadal.
- Es posa en coneixement del Ple que s'han aprovat les bases de l'Agència Catalana de l'Aigua
per la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta.
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Propostes, precs i preguntes
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6. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES
La Regidora Sra. Marta Rofes comenta que tots els actes programats per les festes de Nadal
estan molt bé però creu que aquesta any no toca organitzar tants esdeveniments tal i com està
la situació.
El Regidor Sr. Ricard Maldonado comenta que s'havien de gastar els diners de la Diputació i
que tots els actes es duran a terme amb totes les mesures de seguretat.
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